
-)ص!*أال!!!/ض"طثهبل!فلا!بايفمج

مهالأشكموه!لهم!إ !ر*ف"عص

سوا.4-ط!إلمطت!الواا)سم*ابأهلياذلأ

*ولانشركاللهالاA.,؟ألا؟؟نناوب!"آ

ندومن؟اباأرصا؟بطمت!ثتضذلاوث"ءا

لمنو!ل!سدابأشمدواقولواةا"ولونفإالله

الظيماللهصدق

(63/نعرآلآ)

تالمجفط

الدعور

يمَرؤ!وربؤلِم!و!رضَ!

رلأزها4مهب-أفلمسفةويدة4،؟أسأد
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لىالأو4اطهـ*ا

!ها199هـ-ا114

ولرلصوثعوث!صا

ال!ثص.لإلقا!رَبم
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نج!اصهـبأ1مةدءة

ولمثلمدلملذى!،الصصد1)ةرد،حدالأحدالوا،ين،!م؟ربlءدا

،بمؤء)ءبافىهمن"بصانهدثحتولم،اعدا:ةكديكانولميود

.ني،ام؟رباللهة!تارك

4)صابر"نزىرسلهلس!رأ"ليكشرلاوحدهاللّهإلاإلالاوأشهـأن

ق!ا"؟دوياكادى!دَع!ا"ىأ)رسلد"ةمثكا،لصالحاالتو،يد

4.رصوا)-جعمناقهبه)يهد،،القرآن4ءليؤأترل،4كاادينءلى.ليظكوه

طا.رصلىٍأويهد:،م،4بإذبرالورالىالظالاتكه3ويخربمالسلام!حل

صسضيم.

ظاور.لإفييملواالتوراةبشرت،لهور"اقهءبدكلداأنأْفادو

!أ،صن،اضباق!)نءدل!1،و،ا!سنةالموءظة؟باطص!ةاتمهإلىودعا

يئ.إلدومإل!بهدبخدى51ومنلهآوءلى!نم

:د-هبام!

المسيحية،فى!ايثااعقيدةمنالإصلامموقتان!فىعتابةكذا

لإسلامايند(لحقادينبهاأقى!1التوحيدةلهةبتر!صليخا.القارى،قدمه

مقالافرةفىو-هوتيقبلفلنديناالإسلامغير-يبتغمن8:طفإ!

.831/كلرانلآ01،ينعرأط

-الأقدسالذاتتا:"وءفىالف!ريىنوأ؟نظريمملمنإن

ب،او،بأقدلبلعنالإيقانإلىيةتىأنبدلا-وضالىععبحاه
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إةطأحدو5إل،أجزاءمىاف)ؤلكولا،"رع:!س؟ا4ألذاالوجود

،والياطتهرو(ظا"والأنحرول101و2ة،لههياتبمالاوده"ولولإألا

مجهأنهو،زي"كاأزبلأودالمصدقئ.ءفيتوهـو،ثرقد:ىءكلءلىهرو

1)ذاقى.4اا!س!أدفىْ!سءنحنزهو،تهإزادقدكلعال

اقهأن"ننوم"؟!،اصتقدهءلمبا،بء!ءيرا)ءافكارأ.!و)ن4وإْ

،صا)قدرحأربالثولىا،بن!ل!؟فىاوال،بَالاإءنها؟واطاآممسى،ثةثلا

"ت!يدهمادرناد،اوانجهيكاونلاولم111واصاةث!حا)يجلونثم

.؟دبهدلاو

بد4إةول9أهامندهشاء4ْ)ووجدكاوعقلظرالناةكارخوةتكا

ررا*4نهما"وهموهداؤ؟فارةذداءذ"ث!4"ؤممثالإبنهـإالمد!الإله

ب؟صلإاايمقتلالإ:نى!لذيأقىأقإلىاَك،وقيود،إهـثمأةئ.اك!؟دمرت

اكطى.عن*ةوأاييثلاالألرصةبملا-لىوكأن-ية"ةدق!يللهبثر

قىب!ث+ةالجمْراتكأبةارإلاان"فةرء-لىرقدثولا،يئلهدبدون

".ز5الجستأ؟آدم4،طيمتمقوأءظمبر3أة!تجراءذهِا؟عتأ-لهالإ

.؟4)ةاساا4الفدتقط؟!ءلأ"رى4ثزدة"توببثءذالجر

تأل!!فىجصرهدء-يقو،لهلإاتددفئمحرج،لميثواليمهـأ"الةإن

طجعءقأ)ذىوا)،تف"مر،كانتا،اليدودأ)تحيزوةلزء"،.بزاآمن

لماذلاث؟،ا!رَ،!-ثأنمثآ-11%اءقلف؟أتءدىصا.ذ50،،دثلحواا

ماإذأجه"!أار!ةاؤإالطةلةىتازصإت8*واروق،أن8ءمنءلميهاننماربئ

ىة"ئئمارهإق+الصءوةوق،؟دس"قىقاتولؤا)ةح/هذةاضشكالحهْاريد

جامرولا8ةيهصد!ل4ْاالءسديخق".ك!4وا.ءؤالذىا،،قدصنجالههتا

""َْ".الإردلمثليثدفهيمهم

-د*)اإفىوقبرفيثير"ث30ينلداا،ذ5إن!.أبكاوبىْاْدْ"قاثه!5؟مدلتنهإ

هت"س!-ا!أو!!خياإءني*فق3جممو(ةواِ،إيمبمو2مظ/بجتلوِفيودعبر!لي
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وأسعددر!"ولا.،صأماعلوء3وحممبوصبمتاجت.ح4-؟زماالإ"قدموا

كه3!إليهيدءووءاا؟لوهـ"4يازفىافىا)ةفىبثدونلامثم..4البماشو

أمامنظروباملأدفىثءيرو!الاص،له!لاهـيةجلالالوأمامةتا!"أمور

وأن4طص،،أصافلإواوالهدلاطقنا:*ءوفيفالحمى1الفكاآةمجي

ةله!النظرمنأظمروأصى4يالألووءوبباتا)"،الْدتمصبحىاخظرا

تق!فلئىيدرى.مم!.خصائمها4ذر*ـهفىبرءوى)أالإلهمخلوذات

إلىذدبمل3انءمعزةكونيةمورارفمقبه!ومون،ؤأ،طاف

ىةتة(آياهـسنريهم:4بمسبصا!انيالاطىمعرفةإلىالموصلةئقاليةافةمصر

ماإذاوذلل!،(53/)ةصات،اطقأقالميتبنن"ى2إفسعاوةىالا،ق

،عاصةرَط"ذألواالهقىولءل"ثاوصاثوك!آ4.!؟:9ادَن14،صءنتجرردوا

دْل!ق!لاشا!دينلا!جمةى

ا،و!"لالمقله!قيدةذه5اد!ةان؟اءاباهذاصررتلهذا

مصشدأاللهب!ونحونأنا)بحثا!همقأتجوهماوكل،ا!ضمالإصلاى

ئى؟تثليثءة!يدةمقالإسلامءوق!ي!رثأدْيديرءنلكلردليلا

فطاتو15سفرو،8ءسالإ،قيبةاإلى!ة!"فةأيهوقا"ار،4لمسيبا

منادبجةاْ!باعمنصالبهيهتديأنءمى،ىإل"إلاالتراث!ة

ببصير.مع،أمي.وفىغى،دقيعنئقاطقا4ة!!ءإلىقيوقونالذين

ذيكون،19سلام!2ءليصيمبنء؟ص!اديحةىالإصلام!مبدة

ا!أص؟رببكأقهيهدىلأن5،!قالكا،4كاالحيربذ!

باطقنقذف،إل.،وماةيهااتْدلامقلكري"وا-"نصمحمرمنلك

بةيذهبدالزةاما،(18/؟!ْبياه1)8هقزاو5فإدافيدمغهطلا)بامل

ألأمثال،اطهيضربثذلكالأرضفىؤجهلملآثأكسوأماءا؟خفعحمفاء

.("7/عدالى)،.

ا&+بةيم.والمرا!،اقىادينإلىهتئ!شمبدىالىوحد.9تهوا

http://www.al-maktabeh.com



:-ث"51)!جء

تمامأالذهقلي!ظوا)مصامعء!4أ)قارأناةترصتل!حثءرضىفيى

خهأط!إذءللزما!لو،ا)!ءة."ح!ذه-ثصلرف،تو!دملوءأمن4.)قىأمما

ىأءنهإقارى1!!+تة:ىث*يذ:*ءءشروحةأقدء،،أنلليحث4قجز

ةجي.د!انجف4صظ5يكا!دأو،ؤقرةغوضءن4إجثفآصرممدر

ومخقيقأ،أ:س)إتثليثذءةيدبرضإداتلكولذ،!*سلاماءنصلم!

يت!لمقءاقَحءجبنآ،ءوندهـا1ءلىاهـدءلثو!لمهنو،+ستت؟كذَإهـقروْ

وذهمه،)كأ،لززأوإنما3أرخت8قي،بملمصتإرأطوكلنهإءقيدتأه!ك؟

.د*إباةأ3ؤأ!هصلااء:زفن،يبكتأبكلء

بم"جضهإ"+اشهاوهـلا!!هدبشواإ)-مليثةءيح!دربةر!ءةراءىبحدو

زثالةرانذلكلا،نرألعة!دةفىذ.هـنء"لا!ال!موقفبهيانفىاتاإالبابةى

استمدتألى-و)ورلواجعاة!)إ؟بيانلكذنفأثم،كللوالهةخ")أو

ءإ.يا،أبة.تو4-الكا*اآاءفظت!،نتىوئرواكما،ف"هةامخما"سيحيةا

.تاف.دزوومذاهبأ-رىناتدياصتبهاطعمت"ةوإن!لانت

الكا!يمهث-ول(ص)ا"4)بة:أنا)فدكأامءلىايعوناتهوأسأل

.بيبسيإقبهالتهعيموأفى

تءوفبر8ْالموافق11،15طممنفىالثاربيعكلء20!قاهرة

المؤلف.مأ990طم
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ولقلئماابخاسسبا

4"م!"*ص،أ!ذإ+!لم*.سثإ!دءةت

"هاهـرهـاومة،:كل!ا

:،ب

قهلما*سيصب!!هل-+؟أ،قي:طةأوأ1ج"إةىتلفانئمف!ومان4لليص

ءلممططلقماوكا،4ثْاسالنه،تسهىأنبهارباَلاولعل،بولسى

دو3)ا!نأْ::اء،1كانالتىأى،1)كودثالمسيص4"اعمالعالاهمنكثير

ت.،ثثجا،تيورا،ويهمهينلذاو-مالسلا4!ع-؟بىافىويئكا

ىءوىر،ءملأاءقال!صوقءوندديهـو9!نصتهظءلذمقصو!تهعود

لذينوا.آ؟!،لةالضاثلياامرلجتاف،رإلى!)ولأرلم5:لهؤوالمسيحءن

إسما)!رآنيطقولم8ال!ريماةرآنأفى)نمارىباالمسمون!بهآفىوا

وخلصرا،+.ايمامنيديهءلىواب:لنالذيم.المسبحتباعأعليالمسيحية

-السلامءاب،ءيمىبهجاء"يدالذىأتوادينمأمحابؤلاءولة،ينهدالى

حب!ملابينكانالذىأتحدىموؤفحكاول4إنجبافىمىقسذكرهقد

4إذاجاالوَلأولص4وصب،ألة:ئلا،!نجتبرهسألهحنالكتبة!2(وأحد

واصرباالناالرب،ئليأمرالهاح!مٍا!مائوصا!الني،أإن!ح

عددعلىلداطانةطتنناةبلالذىألرقم(بىجه)آ15:4متى(،)

والرتم،اورا-اأوبنرل101إامن".و3المذالسفرفىرقىأوالإع!اح

،لإمحاحاذكمقالاياتاوالفةراتعددإلىفييرقطتينةمدأ)ةاكى

كذ!ليهرف،الى(3ت")(وا)ئمرطة،،الهطف!مؤالواوذكرتوإذا

ال!هودةرق)صدتجةالَبما(2).قى؟مياكلفى
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كاوءتصلاد-كؤكلنوبن!ح!كب.وءضهىل-اؤ،!ءتْإلمحلررالربوقىب

ق4باء!لميا-يدا1/-كا"صب4)ؤقىال...ا*ولىا4الوص!هـذه،ك-ر!

أيؤ22وءتكاررالقزبءقكلوءبظ8.اصور-آس؟ا،دوااللهن!)قلت

كيفلابهبا.رىالقايهاأنظر،.(؟)،..،ةرا)ةدوكلءكلا)ةف!كلومن

كانلوو8-تالىقه4::أ"دلواءقىبدةعاف4كَا")اءنو"صر"+،-يحا!فدبتصا

وَلص411!قو1؟لأ!اهـرظءنم!ة!ءاةإطنياءيرء*فى0.10لتهءةوثهـيدبحا

تجطكأ)أبهاحالم!أجابى)اةر*!)اوهذه،د1)يىصء،ب4وطنق،لحرجاى

موم!ءلىلةت601ةورا/أن40*ت.رثماا-ةرو!و.4إة*ة"تإسةرءنه12اةب؟*

وأثنىعدقهثل!و،اـهبينويدا!ظ4!سا.كا-بوأجا(وهـ.إ%ل!لملمةأئسلامءلميه

ررة4،ادج،و")اةء!تدةابحجاهءذن،"!بر.ان"،فيطىهأنهلأعلب

الم!س""!4هـم)؟فيفاةة"حة،ت!ركالمهفيإفىقىوصبمو،ياصرا"،خوئ

،ا)سلامء،يه!يمصبنى*؟ءلمص!حا1،مب.1،"ء!نةالثاءى("يهود!ة

قءافءرْامندا-لمهممماآهـ!(3ا"ت)ذلا)سس:فىإلىاقهءندءتر!ولا

.1)-لام4ءلمثهـوصىاتهأنندين،أيهوثيةايخةاث!اءد!ا

موسى4بث!ريهمأت!)الاورارء-"الاب8"وليدآ3"أظ!رن!كو

ديئيلا":ة،مةالىإءوعذال!ليدو،4"،ء،كألةاتها"ورفىءبما؟حمس

مان!لاةحظيرإلىا!ءل)ءسبنىمقلةاالعفديرذ"أنا5وهـ!،ةويم11الله

ذكر!كَمل!!خمة!ال،4"ه!صلا14)ممماو4!اكرإوالهـعا!،الواحسبامَه

مومى-اةثرب-عر،الناءوضة.أليمثتأنىهـاآظفىلا":ى5ءنه

.مضلأجفتط-ذ"،ا)سربةىهإببأتب3أى-ث!يبىاهاأو

واص"رفيزوللاوالأرضءط!لاتزولهأنإلىةا\علبل

.33-12:28صةص(1)

وجما.دي،يم!األيهـقةصثيراصحمهِفى،حي-ء48كلوردت(2)

هوالمسيحأنعحنىيةلإوفاإلىم.ق82كام،والىاأس!مبةيةايزجمةفى

به.5سحأوالمقدسبتارعبهصبهالذى
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!ذهإ"دى؟قضفه"-كلعون"قىإ)"اءوصءن*د"إوةط*مباو

.(1)،ات:5-)أءوَلوتفىءرأصءىسدذاهـ4ساهل،ملءوفىإلصىةرإلوصاا

ئى...إ)"إءوسض!ْبئافي!""ام"ا،سيعزولمنا)فئمم!إلى،"إدرنم

الأ"لاقىبا،نهج!اءكالاا):وراةهـقيهني؟ينا-،وأمص"جا.أنه،لاعل

م!"إءم!"الذىإصضد!لايهههـدي-ا!وأن،لإفييىافىكأاخترى!ي*والم

كاكال!لوايقلتصدةا!بنوأ)يهتات*")صاالرطإ:براعدأمؤ،أ)سورأةفى

بهيدن!رماءلأن*".،ادو:صالى;لهؤوفىآنالةر؟"؟؟ما:!ذأ،لإنجرثلولاةال

منيديهين،سا18مصديمصبنىص؟روإرمأءل!وةفيناآ:بإ"!-"من

وهـدى:را""من!ن!،وءصدةأونورى!ـهةبالإفييلهمل!؟زواراةابا

ر3الذفْآخ!اةولمنثمي:8:و146/المهماثدة!،لاتءكنوءوعظة

،لص!ر)أوالأْكأ؟ياء!ءالكاولادين.بنافى)ءناتصهون!"لذاأصدأنه

أ،ثروةرر،"ر"الافى!أثأ!ق111و4الأْييا.وصا!ب!قصا)ذىوأن

واقتربأ)زمان"دكل،فهالبهوو!عايهأنزلالذىإفييلهعنا،شح

.!1:13قصأعى"لإفييل؟او:ءآوزتدبواالؤلي:ت

فصير،ووتذصلير،لا!واصيمزقىو:دءوتهفى،سبحانهـج5!داهذ

اصاق1النصرءبىةسذكر.الذىلإييلابأنهاأنودإنقئيفرولا

دلقربه،ءقءيىا،ترلةاديح.هـالمةعلىاش!تعلىز)ا)نجفقىا(لإفييلو5

تبرجدلالملالإ-ضهـزاولكاق،))مطوقوا)فاليما)"ويملء*)ا،غجوياَط

إنم!و،بلامبذهوليملهولم4:ت"َلَإلما،ممبحلْان،لاق4الإ4"وعليحتيمة

الأفاجلتبماصت3مئى5أهاع.ف،4؟إالله4*ذرنْاإلىثفاهـابهوءظم

.12)ا!Iء!:5ليصةصةزلمالااود!،ارعية11

91-17:.ءى(1)

الما.حىو؟ين-إ)-لامعايه-اورمحإيل:إناخا3إةكأأ(2)

البثر.وصحو
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هـ.".11(
؟)رلصورر4،.وررعو!س)..3ة4!سبت:28:هـشحيه"إثا!،ىءص!141

7شايص!)اوه!ه!هى؟ذالأو-حد،الأءفاما،-ب*4لهـروكأ؟ي")،" "هـو.هـس،

يد،ابئدد!*الدو،أبهمظوص"،أمثإتهاءةدلمةا!لأتالمصووألعصراو!"بهبها

قد،يصونقدادمحيةرطْىف!هإصْأ12وصور4*؟(كأ""ا!"ْأ!ءيحسنو

بيماي،.أءودأو،هْللادءقهـ!ماو!ول"،د"ءءنكلىألوا،ؤو،ميمَ"؟أة*اهوصو

،ةالو،ةسص،هـى:فىميسون/لةدء!لأ*ؤو،ساقدأحا)روىناهمام!ب

"فار\أإسيون!او،لهةنمالى%)فلهسا!رج!"و،ةحأ"أرجوارَحذ؟وحنا،

.(2!ىيمل!رأ6نمضاهمنثرالأحاأأخملوود،4فيثتار

،!سل؟إلىمسندةئلرساأيضاَديد!س!االهكدذيثناتحووكلظ

ء!ها،ةذوْحأم4يهوالشر!مدال!3لم"صاأنأى،ةيء"،لكت)انلصار)اخهايسهوو

أ"رىر!صإئلمنالعهدثمل،نوك4،كاالممس!!يأاسيحءند*؟أنا9ومق

وكاكاكاأيهوذاو،.نايوو،لإشارعطو.بليطةهةيا5"4ا!ي!وءْاكتدءىَ

ب!ا.ا!إدءوىفىينبالةمخظىولا،بشروصحمنترى

المسيحوصلبةظ!ات"أ:!همماءقائدالا&يةأأبر4"المبا،وإن+بئ

فرصانوهما،فىباالرا*شاءوامي!اكى"تهـنَلأْكصاثلهاو8أيهفارة.!دا

مثلخاصةيمتصو،والصلاةالصوما!ة*:ء+اد%تولهاهماوءير،مقدسان

ذلك.ءيرالتاا!طاغةرأنسأل5فىللف؟صبو؟ذأأ9مجهجالإقرار

ى!و،نهاeهلإ!سلااموقفوا)تثليثةد:لوءبىانو5هناتمنيقاوالذى

فى:بأ؟ةننهئل

.د،اوا)ثلا"4ن%و،قدصوروح،وابن8آب،ثلاثةاقهاأن-1

قيصد-اى،عىيمبطتفى3التالممص"حموالذىلإبناأؤةومأن-3

ءياَ."سدأ

21:42و02:30"خابوةثإقرأ(1)
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قة.اطليشَعاوومح!ا-بةإليهصكلصلهذىءوا،سغأت-3

آ.2بالمةقهيئد/ءدي!منطيغن!ككل!ا*:اعد"ألكان%ؤأ:وبعد

فوصبدلت9د،ءو،ودا،ن4ْألو(4ا!ودتا4)1،صيصالأول

اءدهوةولاو"أ؟يمتدضمعا؟*فأال!ريمْرآرث)أهامجأدْإلى"ارهآوعيت

"م*أ-اا4ءليى*.؟ءبهاءي!قىب

ايوم4*ألقافهى-لهة!نىا)لمظالمفهرموهو-4ل!مبث:)االمصيحيةاما

ليأخياميحاَضمصصة!ىا)قاإبالَيما!ذافىي"ثاعله!ا؟أفىى)اوهى

وأنكاربولسمح!يدتبأفكاراهد!اتءوتاياَىحولهتسب

صقفهمهمقثممايقبه.ا؟ولاليإبى5سترفه*طا،قد"4مجامعم

ومسيحية.لإاطلمي!"أمتفإلوسكنالذىالإملا!

.الرشادسبيلإلىاالادىهت!او

ثم

A
لأ

+،د"aب+كا"،ط

!!أأ
apoo

!ننبق

ين
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العهبنُ!!ا2

ا)تثاتث*دة

اطزم،د14والإءتأ)تصءيممنى5فىصتحطتأص(ءقد)مادتهاءقيدة

،4رءلميههدطصالعبد؟ااءتقده.،ومواتز2ءىداةلإءتاى!جم()ودقيدة!

يركدممابه؟تزمالمإظياروماذْو،لاءخقاداذكطقيتماعيدويمرو.هتو،

ادىافىآ(ودقيدة!.بهام.إااى"-صرثة"عليى!،اوةماه:س!إلا

لإءلمتقادابهماثقمد(ينالد)فىوالعقيدة،o.si:3.oلدتةجهايثكلاثق:ل

ءةائرءوابح"الر"ل4ببولمهاو،ودةا)*ءلككلقى!،دون

نأ!جدْلوامهجمأوقىاالغهجول،فى!لوْظكأْنابم!ؤ(ثإتثلي)امهىماأ

17(كاثلاثذصزو(*ملوث)و(مثلث)و(تثليث)و(ث،3)ما*

هنتألفهأو،أأ!فا.4.ثلاإلىنسبتهأو،ذاتهالثي.بهددءلىإماتدذ

معنىأ،دتالمادةهذ.أنفيدولم،بهادأ4"لاْ.ذأقأو،أجزاءئلاثة

تعدد.أواْم!سامه،01عدمقيقؤ.عهق،الدادءلميهه!+كاذاتفى-دكو

4.أجزاو"مددأ)ثي.تألإفعلىيدلدةط،اهذ.ذيههادارتنماكل-.وإ

وعةوماته.أجزائهالىنسجهتعددو

إاليأ،.يم،91لأثةفىئم6الواحداقهبأن"!قدونوالمسيصثون

المعيحيسرع:والإبن،؟لذاتويعبرون،الأولالأزفومالاب،!

،،2)قاصورةيجعلونهاكطق،وأولكاحة؟4ءتونببرو،فىالثالأةةوماهو

الأكل.الهرل!ةفى15ممنا4ْ!صرأقةوم(!طة)ءفردهـانم61ْ(1)

الىى8المسغعنقال1:10كولومىالىبولسسالةراقرآ(2)

.،خلبقةبمبىكلالمنظورعراق"ورة!هو
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لله،اوحر91إطباةءنهودقتءبرو،ك،تاقئوملأا،"ةدص9لروحاو

.يتصورون5!ذا!مداوأإلهأ!ر*كأ؟يموال!ثلاثة

"،ظصر!طثائرث11مغ،كاونإقىأا)يملاثةهـذو"ندكلأنهيد

يا.ر"َالانين"إلاْردو13ت!رد4و"إص

،الابيعمىتاذا.تاة"ءإ:ة،متعددةتارااءتةلهكميدءةفىفاقه

يسمى.3جاةو*و،بضا)يسهىقها-صورةأوربمطةا4ه!يمارإءتةو

.هـدصح:ر

الإله:تحليثعلي3دليا

:المبخاءق28:19مثلي!حنإ-رآفىماذعرإلىكاثةفىوات8"ا

والروق!والإشب6اباعموعدومالأءمبيحا؟وتلقماذ!هبوا"

يشيورْاالدينن5:7،855الأولى!"االرفىحةايووةول""قدس

!،عدآواثةاثلااهؤلاءوالقدصوحلراصوالكلمةالاَبثةدلام؟سما.ئ

فى.م*الثلاثةوالمالماء"ا!وحازلاةممالإرضفى*ونيئي*الذين

.،الواحد

س!سا..1"ةبهمامذكوريدأطدرر2الهفىالوارداننا!خ9هماهذان

يأقى:طاعايهمألاكاحظو،هماغيرهةأكلسوالثالوثْمجة"ا

من4ليمصاإغااى،تياناطأفيءاءلى،و)!ققونالنقادج!مغ-ا

قا:.نصلإ4لةسهباأماحنايرمراطمنولاءقماترل

.وؤلهيافةسنكلوز،3أدة!له؟فدليان!ميخإلىْ"فواهماأ"دااصندن4ة(1)-اْ

ْي.ةم.برل؟االأرضغلحفا"4أثضاه)شلاءبذةثفهلمحي-،1،،؟وانأ"ث"وأا

!سإزدونوعدهمنهععهالذىهـوءىوكاْن،ا*اساجميححاله)

بهْته!لخ!!كد،كذ%(تيةلهبا3إ؟كاصشك؟*لااهتقذعلمذافلاإلا:،التلايىز
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داتأنبهىل:1؟او،مقيدة9مي"ص!تتر،قمتىفىر3ذماان)بأ

!مةيىلمةتهتْا!لاعافىضهوله%ثةأنلا،4!وءفل.ء4)قىالمسغ

11النا!ىعنواحتجبلةا"راباالغبليغ

!رمنقى5افييلبهاالمنتهىافقرات1أنعلىنوة!يلاتقفق(")

انقطاعتماماك،مب"مابين؟؟؟نها!مالأنءىقول!ن)؟صت16-20

وأن،اصة،ترىكا19رقمهـوا،ذ!سص*)أو،ا"!خ؟؟ولارا؟ط

الأمم،حح!*ث48ط!ت-،ادءوةل*يقالإفييل"حامبما"ى20رةمذر!ةلأ

دونثيلإعراببنىخا"لمة4دءوبأن!ءفىسهمتىْفىجاهماناةضوهذا

منالهستا!أوإخاقي!اد3يؤ؟تاؤضوهذا،(؟"الامم!ن"وام

.هـ!ولة

بعدها*اولاةجملهابمالهاةليسحنأيو4)رسالضص4رال!وأءا

قولهماهذا،ةب-اىفولاار-جا!ءيرفىمحشرم*4وكاْإةب"انءآ*فى

لة.ارس!اأكلمنليس4وأْ،يتهإطإ8تعليلفى،دقةون

الدلالةي!دانلافإنهه!الإا4ثالو،يةءلىانصينا"4)ألدل4ا)نسبإأما

بحونأنلدلا!قيدةا،مر!ة!صا)نصلأن،متاةلم0الإ)4"ما+ثعل

)بهمظا،وزنيلا)تأوأوْراجرأ!تللاالشمصوصوحووامخة-عري4

ؤ.مف،وكلاقدص،وروحوابنبآ:4ثلالماقه:قىوأ!الإفي+ليفىبنص

علدلالهفىالمرجمالكلذا5ثلةيهاس؟)إهة؟لأرانابلالأأنله

والإنالاباقةا3ا؟ممخصءمدوامثلاءضيتكالولم،الإله.سإجث

مت؟رو3المذا)!ثلالةإن"4ل!سرفى"تايويةصاولم،القدصصحصالر

ءابا،ئعودإن؟ونيهمثعدرنلام،ونيئبعدثةالثلا:قال4:لم!و،أدته

الذيئأو...السما.فىإمث!ه!ونإلذين:معنىوهل،ثلاثةاقهأن!ملهمس7

2؟8..:،.-و1-؟1:5*!ىانرأ(1)"
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تإ،كلثم؟كلمحلا*4الله.ند؟قيركذاوءذافىصكاذاالأ"فىن%د3يث

ءقيدةأنب؟ص!ذأفىةتأء:د!ااثير3تدهشفص.كطالقار

،2م!فأد!ءءقوهازررا،بحية؟طاركةءإهمع.1تارا!ةمهتهطنماإأو؟لمبث،

اظلمومق،اقةءفىاوترا.ارفس!*اد*اكمنالإكهام4ءإحماص:10ت:-أ5

تحتماولرا:آوبملأرف!افىالذيقا4زأةلااءا*صكأتم؟باعسذاتةءلىتركاط)ة،ق

؟ا)ثا!وثءلىدلأ)ضوءا؟والدآء1،أو

يخلولاءذهبنكلهبويذم!ىف*"ضان)اةولثفطروكلول،ا!ه

لإ!وا،لاَبأ)ثالوثلؤممصميةوا)تعليلالىفسير4؟نوص!تلي"!سفمن

:"هـدوالوإ-ثليتا4ةتا3فىيم5أإبرهـجابرإأ)قىيةول،)إقدسحوار)و

ةجقالإ؟ب،ءقمولودوأ)ةطق،الالهبهلهزيقال،ا)تطقوالدلذاتا،إن

ألاَبهت!اؤ،القدحطيروحاللهازيقا،لذاتاءن4ةت؟ةءةا.طاو،3تالإله

التىةط!ا4ببخا،ئ،أأةطق!والذىالإبرت4صبخاف4اتهْإيئ"قامْ

الآبههواذىا1)ذأتبئص4ؤإئمالإبنةت!أو،ا)تسالروح!

واقه،الةدصوح)را!ىإفا"حيا"اءاص"4صى،هـوبخاصتهناطق

ا)نطق4صبحطاطق1،الآبو5الذىالذاتبحفا"يةقائماقدصلروح+ا

بالابالةولهـو،!ذاالحياة*والذى!وهت؟"اخب،ى،الإنجماكلالذى

ل!فدةشر،المهوهذا(...الوا،،الإلهالقدسوالروحبئوالإ

م*نرى!صوهو"نير%!سالابا؟ثألوثت5د"اوكاساوءلاقةاوثليث.

الىت"تمى!ف،يقاا،!تاةينأءماىَفىلناوتةوص؟إةج"ءلى،بةمصى

بهتفسرواأن*-كقما22ءكلمنأذكرأنأردتلكاكأو،لاءحقوث4

.اـه.ازابهنج!مونصاذعرْقإ)خةمير4لا،تهم"ىتمءةلميد

منأقومكلثأةأولطدواأنمإلاأد"اوأثلالُةأ3،*"نممور

ضول،أدلةذلكعليوساةوا،!دةكللىرجةإولر%االألوهيةصفةني"العلاْ
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،(")4"ا؟ئمكأربالاءبااهـذءلىءنماموقةأ!ع،.نجأ!ز)يملااة!تقطتفىها

ء*لمه؟ذا"4د"اومكلتيلأنا)ثلاثةحدوْىي+ةتالاه*.(اذ5أن3-،و

ا)!ارى.ءاىأكارضأفىالا-لالي"ًسالام14ا؟"رى؟ءءقمستقلا

كاس!4هيمالو!لى:واهدءضا4؟حلأونثتءاءما)ةالوثأزرادفىئدمصا

بالة!رقءنموهـداأمثىواو!روإتصابؤتةق!ا-"ة1"صَلىأء!!!"دوا

أوظيع!.ص""ث"دونلفةواك(النزاع؟اةحضفىالحعدءهـى

"الآبةالله:آ!وؤ

ذلل!ءلى3:دلبإ

اءتهاراىءنمجردتي،ا)ذات"و5ألاباقهأنون"!ايةتقد

عرذلكإذ،هث!م)الأزاْبماأول!وو،الآب"بايممهانعهوو،ر"آ

،هت!ألملفىالوصحث*دمإ)طبمحإإذالمقدم8"ىالم!سلإعأنافىقانونأولا

ضأأو!واس!ياز"5عللالة*صالإس)اء"إرم-دعءئلقوهواط

لقأ*وظ،؟:أ،لهأ!نهو3ءلىلىدأنهاوبرتيه.فى!اثومليو،للا4ةلالساإ141

-إااعونهعلىJbا)شا

ا؟مماصسعواوْنلذانمذه+و،:مىل!ويثلأباعونهءلىاو!س!

.28:191ى15،القدسءضلرواوالإبزالاب؟امنموموءةو

ائيلودصة"ى!ـهدةلاأنهفى!!واالذاآثذ!ءنابكللميد،ءبكءروؤد

ءلى"اباحتدءثلا"متى؟ةول!أيفاكأحكوا.كاالإلهتثليثولاءحنى

!"طوءا23:91ت"*1،اتاسهو1فىاذىاأأد،اوأباملأنالارض

مامحوبكةلإأتاحمكلي:قدسالسماءفىالذىنااإأ"صلمواتممةتتحفى

!خلق.-لذات-اقهابوةمعنىىنصوصكلنيذلكءيرإلى6:114آعق

"!+21"؟.صىته"ولاهو-"ذاس!وفىالمدجيسعوع/رزقةإت(1)"
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لفا:ظلهااذو3آهـدثا

ومخنالاشياهصح4تالذىالابحدوأإولنادعت5:بول!،ل

قولهم:منءندممالإيماقاقانونفى"هوما8:61وساكورة1،له

لْارضوا.ط!9لقظ،الكلبطصا،حدوا\ب،حدواله؟إنقمق"

.،؟ا،برعطلا!موبرىماكل

اقهن؟4"ارص"ظقالنصوصهذ.أنأدراثاللبيباقرىءل!لو

يمظاا"كون،يرىلاومامايرىلقكلظحد،وا)ةإ-الذإت-الاب

ةيلاحظالتنالهصلقالخا3كلا،بحءرركونيأتى؟ةالنعرصجهآحنن

الهجنين.إلىيةةذالنصوصفىابلاضطموا

لمسمح:ابوع،بنلإا،قها:لهموة

الإبنالإلههو،ق4الةاوالكلمة"أنولهمةبققلهسا-ي!)ء"بين

فىوالثا،الأقدسا)ثالوثأحدوأنه،الإذسانئكلوأفذتجسعدالذى

المسيحهـوذككلكل!والمةمهود،ئصهوفاتهبئاأةنومو"تبةالمرفى

وهو،وقال!قابهاودو،الميحيةاديانةفىالركيناركنو5الذى

براهمإا)قسيةول،مة!اهاإلىأولهامنءلميه،قونمألذى؟نةادجوهر

".نماايماتكازإرو؟قطة،ا!ة4نةإال"وهـر!والمسيحان5:لوتا

،...حمي!ملاذاتعقالميحبةالصحيحةال!قيدة!وهذهبق،إلهوالمسيح

،عتبار.اقه!واديحأن4المسيبتعتقد...5،لاهـوتهءن؟قولثم

داخكالقع!يس"لمفالمسيحيونيردديلتر:!ويمانالإ!نون(1)

وعاسق،و"ةياكل4والصلببالتثليثالإمماتتفمنوقد،الكناثس

.!اشاءإنالغصل؟كافىلرهَذسيأقى،الناسأ،سغ

اقنلية!يخدة-21لا/
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.،")"ةي"إلا!ذا!سدقِألالوثالأءتفىائا1زتوملأ(

إبرا!يماقىار!ةاتا!ةبمنكلرمهذاأنالقارىءأيهارأيت!قد

ب!)!ةو5لإبناوابح،ا)!ةجدةفىنجفثيىبد4يرث!ةولمئةتهوطا

الإفيكا!متءوجودةا.كيتىوأالا،إخازصارت!لذاتاءنصدرت،قيزْالا

الىي!ود!اوالمنكاق،:لوقاإبراهـيمثقول.الالمجطاللهعندالأزلعىذ

4إظصةصفةوا)قدم،أزلىاللهأنبههـقالمسلم4لأْحم-ااتو*الثباتإ

ة!كل،والكلمواطياةكالطلماطسنىصةاته3:ههشأنه"لو"ده

لياأتاقه4تم!ون!طأنفلابد،محدثءيرأزلىتهالىاللهبئاتيتماقط

ول"زأزلىا،ةحأنثبتفإذا،اقهكلةلأنهأزلياا،سحي!ونوإذن

ذات!وابحيكونأنب"والله!سوىأزلىلا4؟أئتْو،)للّه!طة

و!ييته،اللهفىينا،سيصمعثرنحناءةقاد؟اهووهـذا...،.4شأب"لاقه

هو:أصرىو!بارة،اللهذاتكلةفىوحالمبأنفىشكفلا+واذن

طرةقبغيرمناللهصدرالكلمةأنميو،4!إلاأ)طمحةلوحدةوْواذات

مقبءثالودفىمجونانانبدهيةالأهـورومن...عاد!إلاواقاط

.(2)،4:؟أ!بمة

أيمامق:لةائلهنةولائْإفالص*مهذاءلىاْنْبم!بمهكاكانوإذا

؟لاهوتلهثابتالمسبحبأنبمئت

تهصظ!و،الحسنىاقه"هـإتهـقوالكلمواباةم!11كانا؟وا

كلق!تلمةلم،القنكلم5واحدة!أاىادكاء4ابحوأنةليةأز

اصمست!اا!5ة!اوالاكلةلهلهيىاقهوهل؟ت!ثلأزهأ!صـه!طاته

الإيب8لفطنةالإجابةأترك.؟لبةلأزيا"ارْكلماتهتختصلمولم،)لميةز!لب

101،103صالإسلامفى4المسير(1)

061،108ِصأاصابقالمصدق(2)
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الله،ذاتت9يمهوبالتالى)يماازالتا.بذاتخطقمال3كانواذا

لكوعونفيأزلياهرا:أكإر-أءصيحا-ووالىعالهي!ونأنعحق!كل

فد4الى!ذل3ءنابالج!وأترك،4)يمز!اصفاتهثوصإصاأاطياة

..ا)قارى

اءإقق.رطإضرِاللهمنصدرالكلمةأتم!و:وله8وأما

هو8المسميحكانبما1)قى4.!"لوأرادءطهخكلمفهذا،والإبداع

ء:سا:)لتهل15"ف-والحاقاش!وين4!طأى-اكوفىاالإ!الأص

.،91،فبكاونقه3لهفةولأن510أرد)ذاءف!ف!لولنا)إنما"

.(3)،مكاوتةعنيةولأن!ف؟مْ!أرادإذاهص"ءاإ5:لهوةو

.(3)،ؤ:حونعتلهثةول!افإاأصقضىذاهـهـإ:لهو"و!

ت+!الكاء4نجول،ا،سيعوهـوبمااقه4ماعوْاقهمجعهيدير4لكةو

مابهمصءوْاكلموقجعلا"رى+بارةو،ا،أهوت؟فسكأأ)خكوألاء!

فىصلالوهذا،اقواطاانحلوىَبينا)!و"يدذلكهقوتسلل،الخاق

قياسأةمهطبحةمقث؟ئابولالولدوت3ثم،3للةو!ضليلألةولط

افتهأنءقةضلاىالإ!فبالجافى"اثزغيروهذا،ا)ثسإه!ءلى!سلهغاْ

له،حونأفط!ع9والأءواتس!لاعبد،ولدولا4:"اعلهليس-هالى

4أوأ5(4!،ءلميمه:ىبكلوهـوهثىعلوخاقةب،اص41تكاقلمو*ود

الفردالأحدالوا"دو2ة(5)،ولداولا4+"اصاتخذماا:إربلطالى

كةو\لهبكاقولميولولميلدلمالصصداقهأحدهّغاهوقل،:!صمد

.،6)،أحد0

40/لو*11(1)

68/ظؤر(3)

الجم!نه.لم3"ور(."

82/شثا(2)

101/م.خالأا(4)

!-افىصفيأرةسو1(6)
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منالألوقيذ!خأولاالم!يمجعللوقااهيمِاالذ!كاتو)دا

نأيستلزم؟لودالةولبأنأصسعيدإبراهيم؟ةسفإن،أب4طبء4

اْخرىطرثقةآسيحاإ؟نوةيفسذ"ا،صاحبة4؟حلي!ذاتيكاون

انجيلشرحهفىد:صسإبراهـحبم%ق5،تكفضل"رتءلى؟اهـالهءخاض!ة

موجزةبكا،تنوفىحأنإنالجق،:،يدءىىل!لاابن8!فسيرهءنفلوقا

من4ذا"طبيحيهَولادقبهايقصدةلم،اقهابنأوىل!لابنبا،ا،رادالمهى

جميعاإقفىيناءنعادديقالماد!يول!،أقوللقل!وإلا،الله

8..لتهطهةالمؤمى!ننسبئغيرصقهحج-،41اشلأن،اقهابناهأنهم

ءبةومط4واللهاتسبحإيزألتى!مر)1ادء،عقانابكاث!طتبيرل!كانه

حازالذىدم،ولاالش!صأنه)ناالمسيح!ا!ظإبماويراد...شجمادلة

إرادةتممنهلأ...المايبموتا،وتؤقبليا.ا!ووأطاعقهlرصا

الصةاتوىالذاتفىواذا"لبئفا4؟را!ظ)به!ويراد،)إفداهفىالهْه

دكلالوارث؟اعتبارهحيص!ملا4ص"ف!دوامبهاويراذ...الجوهروفى

ةدءيرءحد؟كثيرةإنمر:ك!يراد!و،هاي:ألالهكلو4؟وظ5الذىهشى

.،؟!،لة*))ثاعارد)وندتمرث

"و-المسيحان:ا):نوةفىلمحاا،قسهـذااداتعىصقيستبينلذىنم

آدم4!ط"عقفداءا)صليبعلي،وتهأباهأرضى!ذىدألو،ا"لإبق

التوراةفىالاأصللاضيءوءذصآوةةوا)فذاء4!الحكاوةعرة،4ارا،تو

المصظم4المسيصء4رسولبولصاةترا.اتمقى5واءأ،الإفييلفىولا

يةةروهـى،ئيلاإعر؟ىنيياهاوجميعوموعىمبراهإءنأض31عندهم

ىبوعرفىبعدهومنةبلههـنة1،نذس4الأصطورثالالهة)يمتعامن)ةتبمهعا

نية.الروماايزبمركاورة

الةولط+إن؟4وأبالمسب"عبينادلهاب1،زءوم4الرتاليبةماهىثم

،69،70صالوبئارةتفير/"يدابراهيم(1)
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والتمددنيةبالإ.ذ؟ةوليفبت4؟وآابحبينالىبةفىدلوالتبالبت4با

واحد.بأنهما!ةولذلكد!بمجالفلا

والدفاتالذاتفىواذا،لللتشا؟4)ظهار"واليةبأدقالقولإنثم

وليافاناةثمااذن،ماذعكأ!فى4وءثمبثأا!:ثيةتفىهرواد

فىوالافطرابأتناضليمأملو،."قىارىفليحذر،دءوناكاواحد

.ا"ولاوإلفكار

بمدعوضت!ي3ءآالاعنوالإيضاح،!ةالي4"قيهفبيمان

عنهايلكشففىبلمكاوننراهـماءخعن!ة!ثب4ا!صةولأن،غوص

يةالسر)المحبةبأنهاةوخ:)ارصفيسميد35ا)برالقسكانذافإ،ةددا:قطرا

هايفربعضمنجد"القناعءنماالمتيحكصفق؟و(والأبالإبخ!ينن

يولسيةول"ذانهتصظأىءقلا42ة،ذاتهاطة!قلعقءبارةبأنها

:صبماط

؟مفاتمودوفواصجوهرتعالىيلإرىأنالتصارىيرى"

ب!اوهى،الةفاعءنهاالمسيح3مضكا4تيذااء!"ولهو،الكال

اذالبارى4يسهوْالذىبالجوهـريشيرونو،ا)قدسوالروحوالإبن

العاقلالضلذا4؟"هوْالذىمهبالجو!رْو،ب!اإلى:د!اهمقل

يسموتالذىءفيولهالجوهر،الإبنإلى،ذاتهيعقلالذىأى،ذاته

مآما!وهربوثريدون."!دصروحإلى4ذاْمنالمعقوللق!لاذا

.النمارف،"1(عنمستنبابنفسه

لهبنومعقتضيرفى2لو)براهيمهب،اصسعيدناض!)براجممفكا

صبن:مدىاءا!نعميؤولسباطبول!نا5نجدالمسحبهاصبغواثق

.93،14"المنرعلمسباطبولى(1)

http://www.al-maktabeh.com



فىو!بة!،ب*س!إراهـعد:ءا!ءا،هـأدءني!دد!بمماب!ْأياثه

تعالىَونهسبحآا)بارى)أءنتهظضفىأرسعاولهبإتباطالارىَفتأويل

"مالىاقهءلم"صلةءقهت؟رظدىْقالجزملا!لإ:صاتهقطحأراديئ،

ومصقولا،وءالأعةللأفهعوالىبهى!تليتئنات(الجزلإ

ألةالظقوأءلمب"كاتهيهم.قالكائيردىيةا)ظ،هـذهسادتوقد

الإلهئفمماس:ةلمر*قهنْأثنء!دىةإقءنههـفه؟جاا5"ولك)تادا

وءلاةتها13اإبحوصففىورطواى)اجنرة9مهىبيانو،كمدياْ

يقسرنافأ-ذفى-،ا3:كراءلوتاةولووعلا!ا-جلالأثدس؟-)قات

*"ات9و،تحسسرت،وغيرهـملاْثين1)يو4ا)فلاسةأفكارفىالاطه!نان

الضجبإوقد،!مراك،ذأويئرتَالانات؟دفىتهمإ"داْ)4ادثفي

لوقائاراهـيماقىاابو!رفىالمحما،لالعةلذابئالإبملهفىجاط

،سلاماٍلافى1،4،ب!رر3"ذسالفبهكتاىالتوة!هىئه!شضلمقابمض

.4لك"ب!ق)ادربءل.!كبذلكة"ا!

6طاليارفىافلا"فةا)رادهءاثةافيت"ءعنرادواأهـمفإنوعلكل

لهصىهذاولكق،الإتاؤينقالطفى،لافرمجالاا)بحثةإ!ياخذتعالى

ءندهم.المر)دةا!قبفو5

:لةاظإلهابناانه!كوليلمد

ذووهررض،ة!لابهذه.!امالجديدامهدنم(فياا)ةكوليلدأما

الممهدأتهيدعلىالماءإالم!ختع!مدا9(أنلحظةءقئ4)اقماالمئالصبيلعل

النبى،يدعلىنط؟إلافىلهودتو!عبدتيبئعقءبار؟تمصيد(،)"

رهمن"9،ساطفىبالافذايعمديا(كرأب!بنزنأ!ل!اان"وينيتدكان

فبوثهوساربدهفى.نها،ب!حاء!تمدوقد،المهءدان،نايويسمىوكلك

بها،طص،المصلميحيةلشاترأممنالتبدوعار،*درمحلى
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تاوم!سلاقءوصوت،:ا)قدسجالروءلهعل:قد(!يص!زبن!!)

."؟"،!ررتبهالذىا!بهبإضاهوهذا!كلا

.!5وقدإفييلهيةنهافىهـى4ساةماذلك3و

ءلىصخيرا)توراةفىاطا!تؤداليضوةأنالملا،ظةإير"دهوط،و

علىيدلمما،وءيرموداودوموصىوبةوبإسحقمثلذبياهالامق

بمهى)"ستو،اقه4ءوول،والصلاحوالتقوىجان،لإالوض!ى!تأفها

دية.لألوا

البد+فى15:اثوحنال6ية(الها)كو!ءن4إتعلةوااماأم

الكمةن13أىاللهـ،إلكاعةوكان،اقهءندكانوا)سكمة،الكامةكاق

وهفحلاهبلرعبكلام3هذاأدْوأرى،افىام!4!دهعخدمو"ودأ

يجملونإغمحيث()اقهبلفظ)11،كلمة(لفظلوبدلالقارى.فإنأأضا

!ثر:قيلعاوقد،يضح!ماالعارافةءقراى(الله(المسيح(الطمةأ

ضحك.ماياالبلا

الكاكنالجسد،صبأ"مبحمنم،:بولسقالأيضأا،نىهذاوفى

.تمسطَتمنذلكغيرالى،"2)،بدالاإلىماركاإلهااوو!

اروحبى!مبأما!سدبح!مسباالياثناكاالمسيحهلشهرىوليت

.أدرىلا؟ألبنوةب!جمأم

يسوحواحدبوار،)صبوةولكاثلاء!تعلقووى

الاتجا.جميع4ةع:قتأى،(3"،بونكقا؟ثيما.جميعبهالدىالمسيح

بهإ.ا%لمهو-مأى-ن!غطو

3:71مق(،)

ه:9روءيةالىالرسال!(2"

(r)8:6ولى9أع!ورثعوص
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وكون..*كان!اهثىكقلمو؟ةيرهأن34؟هثى"كل"نايووقال

.،"،وللم4يعرةولمبهالعالم

به"!وهماهـاوطرذعروهاليلوأصااتأةترأهسفأذاثءيرالى

يرجعهي!ا)وأن،4الحالةالكا*4ته:عو،أخالةجلمنالجبال

111ضى.صو

:4إوألقاالإفيأكلاه

المسيصىالهرففىوردتعدة".!حأبولف،3ت/الإ"حمىلقد

بلي:؟ةاوردما

ليخلعرءطءرفيفىةلأا!خنكا)أنحلص(ومهنا.،يسوع1-5

وهو5:قالواانهم3كأوردفقد،حممويهفرها،.إفطاشالعالم

.1،1،العالمياكل!طابلنا؟!طالهسكلفارة

اورعىبأنيةول)ذ،امجيلفى،قولمذأناضضىنرىلكن!ا

لوقااد!هذاوبؤ!د،الصالمكلليسوإصرانيبنىب!شعلءقصور

يكونظمبئرحابشرمانانهامخافوالاك*،ا"متال5،:زيتول

ا،سيحآلرب،13،هومخلصداو!فىمديةاليوملمولداْنه،اكسببمغ

لمأرسله:قم.ا؟ر؟ةالمسغقالحيثلاعرا.فضبوالمراد

ل،(4)8الفالةاعراليلبيسحرافالىإلا

10ة)9(يرعنما،:3

2:2الأولى"وصنا)2(دسالة

2،:10ص(8)10:2)3(لوقا
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المسيحمنايةتظروننواكاوةد(غييت)!داودومديفة

كانكا،لهم،بياوءلمكاوجون،فىالرومالحماقْكر.الماكلمص

لك.حمذد:دا

هفأو،ء.يمطريقكهسواهداودنسلمني!سوع!نومعلوم

؟لحسب.فىازو،4إالمسيىونلجل!ةحينا2"ولبمالنجاريوسفطربق

.(؟سوع)3با.ملىإساتلإفياو،اهذ

أدعيوهر،1)،يرهء*ين""سوع!ىإن:نتيورادوليةولو

.يهـود9ءندلإلها

!فا(وعا)اةصووكاتهم(متاالذ)أى(ل-ءلوى)-2

فىجا.فقد(مهنااقه)ا،حنىكا!ةي!كونأاقه)بمطى(إإق)و(معنا)

اسمهيدعونوإنااتلدثمخبلالحذراهذاهو8اصلأالأسماثر:ونمتى

إشعيا."فرمنءةخبسةفةرةوهـى،2"،مهنااللهتفسبر.الذىئيلعما؟و

؟قديم.2الهمن7:14

روةةجماحت-،اءلتداولار!يفلمالإصمهذاأنالملاعظونها

.اارسالأوالأنا"يل

وكذ!الأبم،".لئعثيراالإسمهذاوردولهد(المسيح)-3

ءمنا.والمسيح،اور.بغاتبؤا،مشيحا"بلفظ!كايأتىوقد،التوراةفى

المدعوسسانعنلوقاقال،بهأومسح،المقدسيتالزء"يهصبلهذى

يرىأنقىليالموت!4لأير4ْأإبى!وأ!كان):4ابنبيأعندم

.،3)،الرب.سبح

213ص3م3،ا!مارةقمةظرا(1)

2:62لو،(3)1:23ص(2)
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غبرمق،الإمماذ!4:إءأطلقترا)ةرآنأن)ذع!اإجديرو5ومما

اعشبارمقغيروك!لل!،المقلصيت؟الزسح40وحدىاةاق!عيةالعلةراءتبا

لى:-ماالؤ،"في!وىممسبقوؤ4!ص"خر!بارءباأع!أو،بناأو،بر4بمأ

يىءا،بحاسمهمنه4بكاهيبشركاللهإنيمءرياالملافءت)اقإذ"

.،،"م"رمابن

اْعبتماى)اى5إذ،!فالثفاهى4"هـبوهـذ.!الله4!طي)-8

كالةءالبررفى،:ان"ويةال،4وا)ةكريةدق*)اوالزلات،تا!:ثاا

.آ2،راقىد4ا)كاهوكاناللهءخدكانوالكا*4-ابحأى-ألكلة

نىادكولأمرابمعق(1)عة)نهأ!مالكارتالةرآنءإب4أطلققدو

الملاثكاقالتاذ،:ةطلىةةالومضثتهاللهءرادءصولعنالمب

."3)،مريم13بئء؟مهىيف-،ااسممهدنهبكامةث؟ثسكاتهاإقمريميا

بها،المأمورءيناب!يونجهإ،1فيو!شااالأ!رى+*اقهو!طة

ادتيين.ن!؟و!ئشات

هذاو)عهمى(اسمالذكر)ةة!ساالايهةما!بفىعليهالةرآنأطلقكا

ومق،،ءإيم4باطلاتهال!ريمالقرَاناضردوقد،قطالأنا"يلفىيردلم

كالةمانيمتروةيهالذىاطقةولء!تم؟قاعيماحالك"ذ:ءهالىلهذ!ةو

،")،ةيكاونلهكقءولاءأةإأمرأ!ىإذانهسبحالدومقيتضذأنقه

بمال!ا،تهبكالةعاثناكان8خابانالاية!ذهفىا)قرآنبتبيروكفى

!".اه!س"الميصيموندأرالو!قضيةعمذا5وفى(كن)

8../عرانلآ(1)

،!18./صان)2(آل!

\:1)2أءوعنا

03!38مويم!4)
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(سالقد\روت!)لتها:لهمقو

اثالوث.أهـفوااثافىالأوإ،آلأذومحقيقةعنمهى؟ةم!وقرءا3ذ

اقدوحط،اا)روحو!ةالإلهىالفالوثانلصكلا)ثالثومالأقةأما،ىالإ!

.القدصوا)روح(المسيح)طقأوالتةم!لاو؟لذاتفىا،نبثةةا!ياةور

فىالم!اثينإيخما"لافعلى،والإبنب61ءنأو،؟لآبألتهعنقث!ةا

الذى"والقدصألروحاقهأنبتةدونبيعنمكلوعلى،ماقةاأعل

ا؟فبياهني*ئمالذىهو:آخمروبمعق،وا)رسلالأدبيا.بهينطق

نه.لنيوأ)و!هبإالامه

بنتقل،!ف!ؤمننناطباةددومج!،)لمحيىالربايضاوهو

ولادتهسبب4ْاأو،أجاه4أةكأ،الإيمالقإلىيمانالإعدممنالمؤهن

التكايرد!"ب4ءةوأن،بء.يرمو5كاالإيمانبهذألهية)1(ثاولادة

والنض.

با!ةوراالا(القدصالروح)ونبمأءلىتعلقواشبه

ثالوثهمثانةوأ،كاملإلهالةررسروحأنالمسب!يوند!مي

قلعذواوذ!برانم5:!5ءةولألوهيةءلم!نسوا!كذوا"الأقدس

.،وا)قدمىوالروحوالإبنب؟)باعمعدوم9الأ!!ع

المذعورين،الثلاثةمنأىألوهـمجةيفيدلا،صذا5انبكمروقد

بدعلىاغعدحينالمسبحعنمتىقول!بظألوهعليأبضابهف9كواومما

"بيستحقأيانااقهابنألمسعبمأنيكانالإ!ك:أي!اليةالولادة(1)

.،ا!مقيدة!5اك.ابنالمصيعكنارةالصرمن
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يءواتوإذا.Uاءنتت،وصعديسوعاءت*دةإ!،:دانا،هه!"ير

3:116مقأ،ءليهؤاتيا"إمةمثلاقهْازلاروحةضأىتح!مْاقد

ؤ!إق،الةصا!تفىمهىدقيتنتأملالىالنجيبه؟قارىادءووإتَ

إلىمكانمنفققالوالاأصفلالىأعليمنالنزواساأنهيايالمعلوم*ن

الذاتبأنإحساسايصطناالنص0ء)يم4،ها،تشفات"واصمق2خر

منوترلعنهاْمصلقدالةدسوالروح،الطهفى4بذأبئم2إلاب

ا!اصالإبنكاننفسه"وقتوفى،المسبحإلىا."آا،رضالىلم)صما.

تماينلاواحطجوهـرا)ثلائةأن"ةولا!مبعد؟معح!ا،.ة،الماءهن

دكانو،أوالتصؤلتعدد!الةولمنشياتحاةحداضاذه5هـاصقم2ة؟نهابه

!ذافه،مصتقل؟إلعه،.فىالابلأن،صرا"4إاكمددخطقا)ةص-هذا

ىب،حماهـ"مثلوهو-المسجالىآؤيالأرضواالسما.ييناقدصاوأدروح

فىماتثضالما.نها"اءدوالإبن،حماء4فىوءذضخصابذاتهتقلا

مع،الوجودفىالانفصالؤكذا،أيضابذا"4مستةلوهو،ا،شح

الوابح)ةمميدوةتت"َالاأساحالفتخابالة4وتبةنيتشضكل

يزعماكر!وجافىوحدةإذنهـضاكبج!و،ضحطةيخرفىالتعدد

فىجوهرلوثالثاوحدةتدعىقولأىيمطل،نصةكذا،م!ةاتها،ون

.د"او

تينم!ـهواحدلطقىشضينكأئنينثلا.فالثالوثواذت

.*فاعر

4لهقدصحهـية"ر؟ألوءلىاهدمثوبعضمنالندانان!ف:ءلىكل

دونبذلككلستةلاوحد.،ويرتمجىحالقإلهبأفهذكعلوزادوا

رصالاصاببوطر؟لقسيقول،أوالإبنب!امنذدفىضاركا

،لهقدصالروحأعلا)نهااقهأعمالعنوقيل5:وافروعالأصول
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ءس!شىءعلىوهوالمبتةأ"-ادفادد-بو،"لمقالذىهوفار؟ح

خاتكاQ<Jْ;افىمابهالذىهـوأ)قدصروح9أنال!واطذا5مقفظآ!

كالما.!ياةمقوما"روحليىو،منها)ظاهرهـوبئكاوالإب!ادون

.اقارىإيةسىألاواود5اءتقادآفى-ااط*سكأ140وإ،ءشلاالهواهأو

.ة):تأءل،وحدهالاَبهو؟الخلقيختصا)ذىأنقوالممرشأنه

الواحدوبثامت)ضثعا9،بتو!أ%ءد

،لق!-لكلهاثلوا)ثامنأقنمومكلاأت4بةالس!الفةراتفىةةرر

رسالاتلأنوبظرا،و:واهدأدلةذكا!ءلوا8لساموأنم،ب!و

اوتوةأنهـقليمبدلاكانالصىاخوعدةالى،واتدإسابةينالأْبيماءا

أا!ثا)وثنْاهـادءوا،دي،وكاالىهابْألادءوة؟ينولتث!ثبا31،ين

شاهدالذ!يدواةلم.صأنصهباذلدآبتواأنولواعاثم،د،اوإله

.د"ا:إلهالقدصوالروحوالإبئالاب:بأنةولصرمحاواحدا

وءمدومما!ممصحتدذواواةاذصو،:متىةو!!ووه8ساماوغات4

19متىأ،الفدسوالروحوالإبنالاَب؟عم : YAصح-انوهـوا

التصريخبقطرلاعن،)وثاثاادي"و-يفبدلا-لقطعبامحغخيروهو

.ق!حلأطربقءتولا

الذيخهفإت،:و"نابقواط"ثالوثو،دةءلىأبصااصتدلواكا

ألثلانةلأهوهـق"قدصحو!؟ووالاكلمةالآبثةثلا!.الطفىدون3في

.(1!،...حدواآ

يوعنألأن،وا!الهثلاثة9أنءلىبهثقمأحلاضكسا؟قهوهو

واحدأاثلاثةانءلى*2همانيمكنو،!"اوإلهمحلاثة9مذ.يخلإنلم

*7:*ىلو*الايونحارهألة(،)،
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الرأىفىواحمدم؟ثلاثةهؤلا.اتأو،امظمةواوالمجداكزلا،فى

وارين41وحداةحةالاكثلوحداب؟تهممثلوما،وا)فكاروالقصد

مفصلاتهفىءئمالمسيحكألالذينالحتنقيينآ-يب!نواوالتلاميذ

فرقأْتا،دكاواواا.حوأءطجشىالذىلمجدامغ!ءأقدوأنم،:أبم،3

Liيوحناأ0005د"او I Ty : IVري"111المسبح"ول5*فهيرإدءن

نأعاكا،ذلكفى،رجولا.الأولىالر!ص،نةفىا:"ويقولفىءةليراد

فىيشيونوالذ،ن،:ور3المذالقولب!ءظلةلا!رلاهذهفىيرحتا

.،الواحدفى!أفلاثةواوالدموالمماهالروح.لاثة!الأرض

-حر؟وعبممنا!إ15ءالوص!ونة؟ءدوالهإأيفامثةالثلاهذهةول

،وحالرومنمالواعد!نفىألذثلاثة9هـذهبننا)ةرقهاث+رىزليت

.؟؟اذولى؟خلاثةينو

وسا"بماافاد!إنما4الألر!تاءلكأدلةساذوهماأدفءل

ناتفدولم،حدةءلى)قاوظبارثنهوم،إألوثاءقد،اوكلألوهية

مجتمعينق!لا!ةالوا"دأنأو،4حضةيمو!دةواحدالهيحمعين"نلاثة

تجمدويخ!و!و،الثالوثةوحدوأ"د،أالوثية؟ثالو،يءبنأفن8"ةيقته

؟؟ء*قولاللات!ورات*هت

؟نلاثة:فىوأيواحد*دا)هـافىايلاثةتصورإلىيدأخ،

جاهالمسيحأنهوالم!بىق-!،اهذارعوبالىدعامالذىان

نتض؟جئتما5:ةةال،كاسلووةوءقي!هـنمجاةاراكويص4؟شر*ملتزما

.،،ل!ألبلضمْال،ثت9ءالأْلجياهأوالاموص

صنصلقاوليترهتر!يدأذبهرتكاكوحيدا:*!مرحاهوالتور

هكنا9!!6:-44)إش!تاءبةرنيهبمامثل*لد-وال!4:،اوالصدالىمثرإ
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الاخروأنمولط6الأأنمالجضودربو،ديه)سرائبل"دلهربيةول

!ْاالاَننظروأا،1432:391مي:ةتلاسفرفىبهوم!،غيرىإلهلا؟

ولاالربناأض")آ"(21:،5)1ألهصإث*يماءوفى،مهىإلاولهسهو

منلأسفر!ذاثر41د-و،صواىس؟اوفىلمصارإالهءيرىر-إإله

نيةا"دالو؟صصوصءنا:وراةا4؟ثربَأءماؤضلا،اْئةالو!صنصو

أو*لموجماقالتحدوندإئؤ"لنكاقوكا!ا،الألبياهخب3ذالثفىبما

ةث!صة:اوبحددإلىإشارةأو

لوح!بااكاطقةيح!ا)مر؟فوص"ذهأماممم!فنأواجدوو،ين

ا)ثلاةذىإلاثمإيناتوؤ!قااذاصإلىإفىطروااكوراةفىاصالحا

الذىالبسيطاحداوو؟ين-من+تامءلى-2مجامعمرتهشةالذىجئْاتأ

جمعاواحدأوالثلاثةثلاثةالواحدهذاأناو)اقة،ا)توراةبهعرخه

وءاقررتهدمن!التوبةاوورافى"اءعاتلهشذوالا"قكا،أ)طرةيندين

مقدط،نوْإ"تاالةررتلىمقء"خذيئ،له!لا4+*ولثممن4آقد!صامجام!كم

.أائوبى)مومح!الظتوةاعكاوه

المبرراتلهيتالعونءمةوا!اللاا)تصور!ذوراهكا"ئوماْطلقثم

صادقثقول(ذلدكبريرم3ع.خااصبتلسهءاوإليك،لهةغ:د!

السلاثةاةإ.يخمهمنأتقومكلءتةإبه3فىثةولا!تهةعون5:الياص

وحد.الإلههـوأنهيعلنذاتها)وقصتوفىرر،اوإلهانهذاتهفى،لذيئ

،لهيخرىالاوه،مهىلةاى!ي)و،:مهبةووذ!.معهآضرإلهليسو

التلاثةالاقا؟يمأنعليدليل،!ذا(،تقدمةضو!ة)افى،سوى%لهلا،و

ا!قاشمءنأةضمب!اإن،ثثلأنه،واحدإلهبليالةآثلاثة)!يوا

تة!ب!افالإلهو5الإلهفىماصوإن:ثو،الإلهفىأ)ذينا)يملاثة

وصة،الإلهفىيئالذا)تلائةالأةا.نممنم81الإبنإنو"تث،،له

أقةومتح!القدسالرإإنحيثوهلةاإذنلإبنزالإلاهولهاللإ.مافىإنكل

الإرعوالإلءافىكلإنوحيث،الإلهفىالذيناة.دلأثةاالأقا.يممن
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،4)إالإبنو،41)الابأنذكاثمز،!حوثذ،لهإإذنالقدص،)روتأ

.،واحد،،(إلهإل4!آثلاثةليعواودبمه،اللي؟ةدصو؟روح

سفرىزىفيةاد،ولاباتآأخذ"-كا"بأنيلاحظال!ارىءل!لو

حدالوا4وحدابرءللايكالوث4و،دا.ءلىجمماللليدءإ.*ث)واكتية

؟اللامهقولأما،*ذولءخطقفىل-دياساذجالهفالتو)ذ5ل2!

هذايردلملماذا:نع!"ائلهأنالمتكافأ،و)فهت))نابصمحوءل

،طذأ:الأقلعلىأو؟-ا)سلامء)يه-المسيحدانءلالتصور

.؟)صبوالأظميىاقدأأءفلهعيمفبل؟%لأنمجيلأء!لأته

الملتزع!بءيرتمسكلهواأصةاموبات+ع!)أ؟هالؤءأيفقىالذىإن

أكالوثى!متابيسهاولةوولالخاصدأ)تو"اتإءرأ*وراةاىءبما

هذا،4اتوظرنمصارلإلهاان-تبادكااذكركا"ال-الذىمنغ

الةصب؟لرثالثا

لءا)ساذجومفهـوءكاا)*قيدةفىهـلأالامعةالمظوقو5ذثذاءلىكل

نود؟م!تورةرا:ة)االىءونبهرف53يناْاقدرو،كتع*افىو3"اشر!!مان

ميةطغير4!،وا4يملوْما.:يماونيريسفو،بيةا*،"ض)انصوصنها

فىأوقممالتوراة4؟و،داْت3أتزامموان،والتةزجأ)ضقديسكاممن

عةوبةفىواحدفىأ)ثلاثةيدعصونف3رأثخاثم،ادرجالمازق

التىامطفاواوأنءغمغابلقدو؟تعسفمقولخيال،فلك."وومثفقة

بايقالمةايرةنةضىالإبن!القدصوالروح،الأبءلىالإفيطفت

مجتسانله!التوعديناةضوأنالتغايرءلميهوأامهطوفمهماوفكل

نوبدو(عخدمالإلههـو!تهىكالةكذا!ةثلااحدو11يكونمجفأما

.!ذةىامدءوبإنليكوإ8كاملاالإلهثحونلا!ذ

كهالأولالفصل(اقهابنالمسغ3(ننى5)الياصإصافىق11

بالمنصورةالنيلمطعةالأول:؟قم
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لوهمه1؟الاتثلثًفياأند!صورونلمحمف

نهدووالإله،الْالوهيةكالءممى)):ثايثأناب"يموقيرى

الكالءنيه+صطه+:انيم"فىالإرددالو،ركاْن-ناقمايمبح

،ةدا!-إ)صلج!!بةوالي،جة-،اا)ءقبدةفى4ءا!تهلأن-وا)مممعمادة

والإبن،الابااآ*ن!!هم!إكأطاليقيوهذهطا)تثليثفىألاة:ءولا

كنه،لمحبة،الي.4ذه5ثمرةكلتالفصالروحكان4ا)ةائةء،حاومق

.!عءوصذاد*ثلمإ)ثالوثبدون4:أْ،4وفىةسداهومم!،!!ثالوث

ثمالواحد4*لملأ!"ولآ-اوْلاث!يرألذىلياسإ%لسالألب!!ول

ترىتالمتةولرنءناةاساق5":أ،ممبخبوعبه!افىعخهبيمب

الله؟)،در!اصووْ)الأقا؟يم-صددىس؟)أ؟منْاقأث!ثهْفىاحد5إله

اطلمناإذالكاءنأ؟بس*.:وأحدالتد:!الأق"ضلا"ليمنس؟)أو

(4:16"نايو)ءجةاللهوءشهلتفليثةا!ل:هلاإلاإسطخالاا!ذ!كنهعل

ةد"ررأرمصد!4:دنم،ا!ى!هيىحون)4محبونجأنلا%ءول3نولا

نةشاروا.ط،ان(صةثخصءلىتت"تفووبةيمضأنأدجةعطمقو،الله

معتةترضو،؟انا!تتالأؤلاءلىشضصينترض"بئ)ذنى!ىف،&ور

س!يدءيرلإلهى*،ولا-س!يدااللهنو!ي،ة،لهغماتامةوحدةذك

فيهيدر"آشضصاتهذايهبأنءلميهكان-4هيمالألوءفهاْتفتوإلا

دوولهذأ،له4ناطة"ورةىل(كا؟وبهون،رء:اتهوه:ت!ى،فص!إدته

ةيهد"وو،ذانههب!وو،إياهطبه4"،الأزلْمنذالإبنالآباللَه

فىو!جهووب4+21"ذهبالمبنالإ%و!ادل،رء:إ"34ئومقدتهط!ع

ب61بينالمغ!بمادلةة!"داهـذهكأرةو،رء"ا"4ومننمئسعادتهأيصا

احداووثالوثااللهيولإذنب!اهـو،الةدسالروحكانتإنوالإ

ءلميهءبنهب!االقى!بحالذىالكاشهذاجونان)يمحولا،،معأ

ملاكاأوإصرأمحدودةخليقةكانولوالإبنءيركانولو،الإبن!أ

!أفنليثعقد"-3")
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نزه5وهو،اقهفىشصاوعدذ!،كالافهدوهقالىمجاجةاللهلكان

ةيهاسجدة،نهذاعلىمحبظببسقهذهلةوالحاإذنمت"-ة،اةقصاعن

الغير14"ورههوالإإق)ن:الزصولبولسبهولىالذا،سعاد!4

ثهاتاكائنا)ذنالله)طس151:،ولوس13،خايمقةكاركلا،ظور

تسودطث!ز4مئْ،أمقمؤلفةامرةهن+!ل،الطهفىنهزلا5ا)ففاهئ

نأ:مولأنْ،كةنااذ!ءو،تهبراهأحونءلى!3كلضتنيو،4المحب

.(1)"الثالوثدذأثةرضالههعخه

لايتحققالألوهـيةأنكالبهابرربةييةبننماتبأذالكااذ!هو

كاملاسهجدابهون!لالله؟تيةترضإنه،ثلاثةيكونأنإلا

اجلفق،سعادتهةيهومجد،بهيبثهر"1إ!وركا!إلىذلل!ىيتاج

!مماولكق،نها:ءركأىوهدةانحازدفيهد"وةالإ؟تاللهولد!ذ

واطناذاللسانإن؟ب!)اللهبماهامأ)قهالمزءومةالرءبابذه5

ةلإنطل!اىلة،وءل4الإا3المزأهذهلمثلالنصويرو؟تصورعنلقفان

لثثادص4)إالروحنتابم!امقدثخهكانءلىمقظروطرهفىْالرفياتهـذه

ؤكد4اة3،والإبنالاباقهوىبينالعلاؤ4منتولدوالذى،فلا!ة

كنهفىالنعديتمعقألقد"-ألتهصورةاصالوث1أةرادين4الع!ؤ

الهطئناتكا4ثلازمقنةمكوئلةنكاءنءبارةنهأزيدرك-شتهوحةنهذا

3ب،أمنمؤلفةأعرةل!ءنه)وله8ةرأتأما،الا"!غيرمنهاكاشْوكل

ا!شءونآولر،ر"؟شخماتهذأب.ميأنوءلميه5:؟وةوله(ثلاثة
111آتر

الإ!ىالتصررهووزوجاتأ؟اهلهاأمرةالإلهءمل))فرل)ن

والحزعبلاتالتحيلات!د.كلحو،هذا،يمد!)أفىالإغريق!لهة

وعقأنهمع،قمورهذاءلىو%ود.هـ:ألإلهءلةصعالانيدءى

.أسلي!ا!لليو(شح،اوع!هوئحا)أإقر(1)
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ففدجعلىلهلل!ببلوااالكالرتصو!كقبئأصاعقدإصف!اةابهذهينيد

في،كانولو،هن!خووءطفهحبهيهثهالذى5يخرإلىلا"خياجهلاضا

كاش!ذءنيتودأنصقن"دلصلمقإنهثم،مثلا!إإابمجتاج

بعدوليص8ةي!إلاالأسرةةكال4؟الذىاقدسأالروحهوآفر

ءلىأجرأليسأنهجالألوهـ4اتاب"ومكلوسلبصةة))الإالاحتياج

"ذاتخه3ءلاطلاعهالنا،ضالإفانيدءىأنع.*الإصيمالذ)ت

وعلا."لالْاقدس

لوثانيتصورون!يف

الإنسانهصورةينحوهاأنا)لمثليثقيفة5)نو*-!فملادأباقد

وذلك،بالإنسان!ئبيهاخأ؟قااا،نناثلإلها؟ل!صورنأ"رىبعبارةو

كمدا5مخذين،الاذورانإلىالواحدفى4النلاصودةقربون"ين

19:2627ةحوبئ9م!ةرفىجاهما!ذفى t!عل1دمخاقاللهأنهق

!نو4ْ!فىاد"اواللهثن"كونءقدا)قشابهثقفأ"ذوا"،"ووته

ن"كونولكا،نهضاحداوهـوكونه،الله"ورةءلانحلوقالإنسان

)دلمبحو،للهاذات،لآباهـوعونينعالتهنم،يصاأصرا:ءثلاثة

تأملناإذا:تالوا"تم،اللهروح،القدسوالروح"؟)،اللهصورة،الإبن

الإلهبأهـآْئج4افي،واصث!ثةأوءخاعرثلاثة!هنرتالإأ-)ت

ع!يهاويسقدلون،الذاتأوا)نفسهو:ولاؤ1!ر;الكل،الواحد

الثادع*عرواله"الإةم!مانلهمكايانوالمدبرالمضظمالإحساصولفكربا

والعنعر،!ترابىالجسدأوأ!سورةهى:للإنسان4أالثاا!اصةأو

ناعيث،وحص9والشةسإينيرةاافاإلىيفهجمونو،وحالرو5:الثالث

قو!جة،و*الوأما،ل!نضبايكاونوالحرك،لروحبانتكبعاطبماة

105:،الهبلوس3(11/
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،و"ورةوروحبةسالإأصانعناصرةثالْهذ!!(الجسد)بالصورة

،)ذ،هلكاومتادمخ!افىكأادا!و،نسانال!و5حداوأاجعيمات!ودْ

خلقإذىاالإلهكذلاث،بذاتهائم5ءةصركلأن"ينفىوأحدم

حد،اولاتْة:اأدكافوتها!ذؤائمأةتومفىنيمأداذو!،لاثةءلىيفب!4نهانال!

ئجأقاْئةلاْوادلوق،ْ!اف!لاء:إءس؟يناصحوأوإ)تةاةلبهاش")اووجه

ا)رراذلة9*ةس4.111كلوازإ)ذىذ-ان!لافىلأول!ا)وتصرفا،)قلحااالإله

1(اتذ)1)الاَبألته!وألذىالأول*ةةوم11لا!-لذاتط؟اا!نءبرالمه

فىا)شا؟:ومكل111ل+ماا!ءذاصورةاوهو!-انلإا،ءا)صإفىرصخ!لاو

امحانلإافىلث!"9رص:*إوا(-4الةذصور.:زإلذىيسوعالله)ضوه

الذى،أ)قدسح؟!)أ"وهـولث!م)"أ8*ومالأ،قاةلاروحاءوالذى

االمه.توحزوه

د"او!وم("إمخادفاوء"اصرهنات،إلا%وأصأنوع!:قالوا

.د"ا4VIIاللهfb،الإلاثالوثكذلل!

الىث!ربون!اا)ثية"؟ثرة)اصصرتهفىللمالوثآصور!هـواذ!مه

"ضهجكانْونرىصاذجعاتصوراوه!،تن!ورهـالإهـكاننالأذها

ثلى:؟ط

الفاءرفىجانْركأيروهـذا،ا)ثاهـ!ءلىال!اءب!اصاهـذإن-1

ا)سنا*يى.فىبخلافهئبللغاقال!الإدراكلعدمخا)م!تالمظقى

ةيها"تحلفتزادهمااأولاروحالتفسطفايرةلالة؟إر،-3

مهرفةناتةي!دَلماثشانأك!رض5وءلوالمفكرفيا)ةلاص!ةأظأر

8الروحخصائصعنا*نيتماوالآةسخعائص

قامءةصركلثلايةءةلمصرصقناءكونسانإكلكَانإذا-3

كدله!*الإبنا.لمصبخون3لا2ة،الإنسانهوواحدعوابلهنفمه
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كنك!ذكادْواذا،جسدووروح،قسْ،ثلاثةءاصرمننا:مكو

الإفيأاللهأا،سيحنض!اقث،:(2!تطولوننةولكاأنكننا3نهفإ

الإلهفىهاإنكلو،يث،الشلاثة"واء4برءناصرهءق4و"ا"عنمر

ءئصر(الإبناقه)المعبحروحإنث!حو،إلهإذنؤةفسهالإلههو

لإلهاهـوالإلهفىكلماإفيوحيث،اثلاثةأ4و-واصهءناصرمن4"وخاص

أيضا،تهو!ورا،ممبحلجس!)"ممه:4باثقالوهكاذ!6إلهإذنكألروح

ناسوتأقعلي؟ناه4!آثلاثةىو:"االإبنالإلهانهـذامنثفتج؟

تفافثلاثةالإبناللاهوتراص،تودهـولانفسهالوقتوفى)1؟سان(

أتباعوأنخاعة،ةلاثةلاجئ*أكأسمتةاعتهفبصبحالأولاا)حالوثالى

ومشيئتننلينوإرادذو!يمتينابحأنونتمتقد4يلإالكفمةالكاثو

لق!كعييهنم،واذنكابذاو،ئمةمستةلةمنهماوَوواحدة،4قنالسوولاهو"جه

.4الئ!بوجهفىبهوا،شب4أإشبه"طاةقلعدم،سدالمزعوم

ذا،نمسدتشببهالإنسانابثالو..4الإلهثالو،ثةثبيهاوتمفلي-4

عهاءنصركلمحتاج-بهاسالنالو-بهالمشبهالإنسانناصر5ثلاثة

!فلأيمحدهفإ،ِثو!طحلاأمارةحوالاص!ياج،بدوحابقى!لللاخرين

ق!،ءقلد؟ا!اوالأءزلىن!ةالمنميرفىأوالمفةفى!قشابهيتمأنلهعقل

"الإعتيا!والنةصذاتهلوازمفقالحادثأما،!ج-ام!ءيركاهلالأزلي

وتمشلي.تشبيهمنذكرمايصح!فو)ذن

الضوبى4فىو)بهاماالنيفىاستفلإق!؟"يمهورذلكبدينءبخضم؟!ذا

فل!مفهماوثذا،،10تبد-ايوضوعتويدوتشخصاتتعيناتياقهفياهئ

ءبن"واحد*و،واحمهـوثالوثإطته،:بةول!جثكاىنسكلبرض

إ!م!هرفي؟ظص؟نيو/احفالإط!فيإلطةكا،ى!خأ!ةمنبرثملوث

وكاروِ!4يىأنةمبى،اطسد!ك،ءناعوثلاثةمنند!لط،برهيرهرضمه

قبأخيرىبمثةْمننوئاهلوجامعجهةمقواحدفهو،اقهكذك

01بامك!1،ص"قم-كيم!ضبل،،!قياص،ك!ىق!لا،لأ(َ"ْإنر"
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أوالجوهرة!ىجواحدمننمتمه،اقهذاتفىتناقضأوتعارض،ى

يسىاقهو،و!ر،الظاهـريةأوا)تعينة!مبمقجامعوفىو،الباطن

يمنهتالىكظربانف!بوهراوهـذا.بموهرهفىللهاأى،اللاهوت"

.جوهرااللهءوواللاهـوت"؟تااللاهـوتو5،نم،افه5هوو!وره

واللاههتواللهص"ئزا،اللههوواللاهوتاظاهـاللاهـتهـوا!لهأنأى

3،"وهرهءصينو5خهوزر،تعينهءينهوالذ،وهـرلأن،حدرا

تبنات،القذذات،نات"-بلواحداتعينا!م!يااللهان:!ثقاسليستر

!ه،ذاعين!:لاللهذاثمناجزهس؟):اتاتاهـذهمنتهيىوكل

بكاولةلذلكو،"يم4االتتهاوصفائصثاخصا!كل؟فسماللها!ذاو5أى

،!جن51ْالأئسصئا)تب*اتوهذه،افههوأ)شبتاتهذهمققىينكل

تاءصاللاهوتأى،ان:!متو!ال"مأواللاك!وتت!يضات!مممآلأةا

.،،)،و"فانهذاتهى

-الأقدصالذاتدوا"لالىولهمبعةاقدواقدنراما!هو

وعشق،ومحبة،ب،منؤيهاماوا3ادرأنموزعموا-سلطانهول

قولترىالاواصطرابو-خاقض،ء!عو"هينماتكاثماوتعع!ات

يملبهةإدا(تهذان!ء4ه!علوهن!عتن!عالههجوه.)-ععان،عوض

!اقليكاقكيف(تيخاتاقهفذات):هولةتعيناتالواحدلهتعين

كامقولبداوإناقهبأنالذطعإلىبتتهون!ثم؟؟!ول!ذا5بةولأن

هو!تينأنيخفىلانهإثم،فلإثةمقته"ةأنالاواحطأنهي

الأقنو2ذاتحةيمقةعلىزالهدبشىءإلابكونلاوهو،لهقثضى

عاثةلاا)خددجتموبهذا،ينا!لاليخققءير.ذاتخبقةفى!ت

!ا!باأمجملهاتنوهامثل،عديدةتوراتلإنسانباقهlلّثبعاغمفىلهم!

دةطءوض-ماإمدوما97"لمجهوا!فلفة8ينافهطرأ(1)
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ءلاآدمحلقافهبأننةول!))خا!نوراةبىارةمقالظماهرورا.؟ص

إلااقهيفهعوأأنمه!حيلاأنهالىكتابهـمبضتمىابحتى،صورته

.،؟؟ةبالبشربالصوضةتصورهطربقعق

:)).إلوث!أمنعَقريدعون

أنكارفه،414،"ءي!ىادياةفىلو"دلاببهىاكأيتعقيدةان

واست!ق،بالكليةا،-يمحىان،دلاعقج!-فقداصخمافيمالخةالهْكون

،ورصاها،سيحرحمةومق13ءوافىرعانواالعنال!نيسةمن!طرد

أنجازءاءلتةادفىبعلنأنبدلاى!ي!ملاادينفىالدخولأرادوص

التثليثان،الةوقوجملة،صد!سةوروحبئواآب:أقاثيمدلاثةاقه

؟قهذمن!ههلعرهـوةإقامتهفىالأعمدةد!عو!دينأصمناساس

به.والإممان

ثدالعطاءظم؟ثالوثءقيدة)ن،:لأزل!اصركتابصاحبقال

فىفسهلناْأعلنعسبماافهاتفي!صللانهاوأماسهاكلهاأهمةالمسيحية

ومق"بافهالإممانهوبهاوالإممان،اقه40معرهىفىرةدها،كنابه"2،

الكاش!يأخذم،،3)،...لاهموينكرينيكرهاومق،مولاه4ياه!جم

ملكوتفىنسان!لايةبللاوأنهالثالوثبذلكفىلإيماابالويموتععيقفى

بالإممانالابخلاالمسيحبهفىلو"دلأإن،:تمولةفهبدول!عموات

مفصوريمى956!عوالتوحيدالتثلثرسالةأإق(،)

ذا5اصمالظيموهاالرهذا.فيهأعلنالذىالمسيحكتمابأين(2)

"الكتابأالهذديموولأا1؟؟بببهثا

ْ،!ء5،"الازلعر/عدتويخق(3)
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كاآنقأىيةبلبماق9؟صةط!نإالأةدصإ)ثالوثصر،الازلبسر

الامم،هذا،الاقدصالثالوثس،ا*زا!امرء60السصواتمدكوت

؟ابيلجمنكلءلىصميهِانةىة:ثأ)قدصاروحوابنوال!الاَبإسم

لإل-أدكلةف؟:"ءلا!ا!هجيأن"هدفىالتى4إسهأهـىمذه،الماحوت

.")4الأقدصا)ثالوثحمةال!صمواتتو!ملم

جأن)عامة*هـوص!ق)فياثليمانانه:رمصصويهمىعظاالرليقوو

صلأبه،وصلتمءلملارءلصق!رألهث3ؤ!ءو2فىضعم:!و،ا!اصي!ث!ن

.(2،،لروحله!))مينوصلةبالروحالجسد

يؤفىماعغبقةمنؤ،اي!لملاءبهمبرالإيمانتوصونومكذأ

.ولماذافيجنَفرعبأنغيرى5ا!زلص؟سمىسرأنهسوىب

:!ءندثفىوووه"مناةنوم!لا

،،3"أكسخصوأصلىلاا:هامنا5(قنومأ)كالةأنعليلمسيحيونا-خارف

أشواصأوثلاثةأ!وللأثه4َإلاأةاد،اوكالقن)واقهأنذكوممنى

"ةلالامقاْقنومكلكانةإذا،لهتعين:متإه"تشضأنيخفىولا

بهمافإن،أطأصلهوجودهاي!هلا!كاءخبارهولتهاكب!ولاواص

ا؟"فر.تعينيكاونبهءاغير-ت!ثخصهاى-م!أ1!جن

جمعهاجوصوإنةكىهتماينة،%6ْ!لابينا"ذابنالتاممجةقأصوهذا

السا!بمص!لمرا(1)

6ء\والوجدطتثاليكاممالةد!21

(r)فى2وبقابلاالأعلبرنافيةإثومكد4إن:الميحيونقول

.،الثخ!،"لهركة
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مثلثهوذلكومعالزوا!ضءلهتغاع!ظث!وذلك،دءوامهىكاد،او

ثلثا!!ميو،ص(طاينه!تءنهال!نلو،مت!ددةإهزواةأعاء،واحد

الزوأ؟صمايربهنلمفا،؟هزواتغايرهـىالمخك4!فحإنبل،واحد

ضسهقتالوفىوهوا؟وءرفى-دواثأ،سي!ىاثالوأفكذكثإثأ5عقلم

عليب!نما.فمالأكأةيم،%لهأبهقلمم/،ألامثلثبهناللهلمفا،يمالأ،8صفاير

.مطجوهرا*!ء4!!شةمأ"ولفىىتشف،

هووإكأا،4ن!ءةةف"الوةب!لذاتمرة؟مؤثر!ؤوةليسوا/*زتوم

خصاتهذْألاْلىكاتكامتقدْ،اصهافهْ؟له.ء
".رودوهوو"و"و"صح!عع

ةيص"احلاةو،!ائث!هخمىات؟لها؟أةباءهتباره،4ءليبطلقهامقكل

،ا)قدصحووإلرلإبئاعنقيزهالنشضماتوهذ.،بذ!كسهيةتالذابا

الأبأ!ومعنلهةادينو"دودهالإبنياخذتشخ!اتابغأباءتبارهو

و5هذاو،قدصروحءتارهاإيضأأوهاكذا،اتدصاالروحوأذوم

الاءتبار!ذاءلىا)ثالوثم،ةبلمواذا،3ء1،1وعل!وم!رة3دمFص

،الوجردغيرمتح!ةلمسمياتاقدس1والروحلإبئراالآبهأم!نكل

اومجسد،اللهعلتطلقأعاهمجردليستئيمالأ،ْإنه:رءنصرثسىثتوذ

عنلفةنمأ.فاويئمنفملةغيرمتميزةشخصياتزلالهقيهايئعتصفات

.(؟!،رالتصو

ذأتتجمعهمأثخاعىممناه"وأ،ة!م،:اصكاندرجى"وروتقول

صاوه!،أ،خوموم!فردكلأوأحدودر،فىيثترعونأوةواص

.،2)،وتالا!"وهرئن!3بترالذينصاخ!ئالا

.56عبىوالتوعي!ال!ليثرسالة(1)

.!8"ص9ئرف!ألذيأ،لإءلاكناب(2)
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لئازلهتجأنهايرىدقليةأدلةانايقدمإلياسص(دفالواءظوهذا

لأفنماونظرا،الأخرىلفمخاا!نمذأتكلذواتفيالأقالثلاثةأن

افدمْنواكب"ض!ألأقنو+اةق*ة"ءنا)فكرةوصوحإلى"فىط"4

أدثهذكرفىعذرأالقارىءأسضهجهـفيآساسوهله،":ءبينأو)مخأ

ته:"سياقال-بأعلممَاعظالوا

جئ.اةأالقدصوالروحوالإبنب!اأنالوحمالناب!أق:أولا

...الهاجهَا!تهاتإ!يم

الإبنيخا!،لاب،الآ"ريخاطبالواحدالأذومإن:ثافيأ

.ه:،نيينوعبرا!7:؟مزمورأولدتكاليومأنابئاشها:لهئلالها

تيسدهأيامفىالابب4ظهاعثيرآا،صبحالسبدهـوالذىالإبن؟

الذىلمج!با13ءندالابأيهاأْض!مجدنىوالان،-صةلهلهو!ك

قأيخقولا17:51ان"ويأ:(؟)العالمكىونقبلءندكلىكات

الابأنةلمو-الطا.بفتح-انحاطبغير-الطاهبكر-طبانحا

.!،!امنهمالواحدالأقومخاطبلماة!يهاْئجWألالتهإعان،والإبن

الإسم.لايخا!بالإعمأناذ

بتمو،أن!،لهبةونفءقيتكانمالواحدةنوماوان:اثئا

،و5،مجةالإبنءنأتخب!من،!و،4)بةور،؟االأقنوم،!

نيوصِآبألون31أنا،قيولةدو،انا،يكلمةففسهعقوبتكام

ويتكم"أناب!كالة4لفعىيتكلموالإفيأ:1!نءيرا."أابنألى

نه-لأقأعرفه-انا5كاح:دلهإةووذلك،و55تكل!ةالاَبص

.7:291برحناأ،ارعملنىوهو

على،زكربابنبي،يوحناوطهدتابأى:حج-،ااعتعد(1)

لأ،ْ/..؟!دانحتايرحمىظذ!هيلإ!"سدا،"؟يمانالا
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الإنجيليقول،كاأفا،بكاهةقسهءررْيتكامايفاالقدصوالروح

لربلاثةذاهوالقدحطالروحلا،ليا؟رؤفىء"يئحربطرصلههنماو،

-أنا/-لُافىئىءفىتابصغيرم!ثمواذهبواترل-ئم!!كلطا:ونك

.120،،10:9أعالأار"ثم"قد

لأقفى!جد،ذاك،الفدسالروحأىءنهاابحالسبدويةوله

.(41:،6يوصاأ"يخبرمولىممايأخ!

ي!كلعمتالمسيحءنه)يامهر؟"إعياقفىأنهالواصحومن
عقْقسهتكالمالذىالشضأنولايخفى،هو.بحلةارريرلفميرب

هو""بكلةءنهلمالمت!!ىايتكالمالذىالثصىغيرهو،إْأ"يكالة

الوا!نكلملماةبها،ثنملااص!اهقها)فدصوالروحوالإبنب!اانفر

الإ3إذأن،هو،بكالةر"؟اعقتكلولما،أنا،بكالةنفسهعننم

غير..اعمعقولااعهعنلايتكالم

ظهوراالثالوثظهرالمسدانيوحنامقج&ااءشدالمس!دلما:بعارا

الإكأ!يل:يقولثانكااةيهلإمحتافواف!

اْمتحتقدالسمواتواذأء1،1مق!وتتععديسرعاءخعدا!ظ

لا،اتأ!عمومنوصوت4!عوآفامةحمامثللاناتاقهروحأىةرك

.3:16،117أقى،*عردتالذىالحبيبابنىهوهذأ

مجونه!ففيم61لا*أمكاءامدساوا)روحوالإبنب91كانفإن

جؤ+،دىالذىهوحر9أالاممويكرن،اعتمدالذىءو!لأعم

علىزكربا،بئىيَحي،"يوفماوطكطنابأى:المسغ)،()عنعد"

.انبالمعصحنابوحمقةكد"اليهكعوةواباء"يماته،ا
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"صميةأ؟"يئة3ترلالذىههمهِالالثالإعمويكون،تاص!س)امجن

الأةف!ومالإبنآنهواقىيقةلكقءجث،وو!ذاءوات،المسءقحمامةمئل

الافتوآب!اوادمدأنان،وين5اءضمدالذىهـوالإهـوتافىالثاف

أ؟لنىكلوهصذا:ال"اقالسهواتمنفادىالذىهواللاهـلموتفىالأول

اللاهوتفىالثالثلأةضوماالقدسحو!؟و،صررت4؟))ذىابيب

الإبق.ءلحمامةل04"سميةةئ:مبتزاساالذ!!

ها8و!برأنوثا!لاىرد!تةمليهقءلاةري!ثكصوصبم،د"و:مسا!غا

مثل:وذلكمة!لهليىالةوكلماهـاياأبف!سير!م!حونفسروهاوان

الإبنكذلك،!بولأمواتايثميةالألهيأنكانه،لأ:بحا"سييدةول

*121:ءأيرحضايشا."منمج!ألايضا

النمىهذافىالمذكورانالإبنوالاَبوواحدا،أقنومااقهكانزإن

"كذا.يةولالمسيحاليدنو!يـهةيم4أة*وينلالته)عان

ا!ت!كذ!،و!ري-رقدح!مكل!أى-الأهواتامثة،فهأنكا

ويحكودةلمغوم!قعع!بارةلو!لاا"ت5وب!كوقيشاءا2(منيحيىأيصا

الىاةتقلقد،الإبق،اللهبأنالإفييلضممدر.ْإةرارنا5(1)

المفات،لاالذواتخواصمنوالاذفال،المتحسدأوالجسدع"با

الإء!علحمامةهيئةفىمتجسدا"القدصالروحترولفىالشأنوكذكا!

بعدلأث!،المتثخةلمذوإتإلاأ!تقاررولا،ا!قال.،و"نرلهولحح!ملا

يمغلق،والئلاثةشفملون!فيلاهأفيأموابملإ!حدالهرليرثالثابقالكاإن،هذا

لبيب.على"افغيرهـذاإن؟جواهر"ثة

أقؤ\لا،عا"الإبن؟لفظ!ن131:يةولأنالكا!بيريد(21

سولا!.!فىابضله!!قفوأأواتيبرركييكاتكمرب!الفقرةهذ.فإق
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خاركْ-و،+اثاه-وءىبدونمخهق!نله!المجدلهامبح1"سيد

دمءمق-ثاهحاو-،بنزهنهمعصوم4!ةإ،اكاهو!*نماعه

ابوهـر!ند"اوأدتهأنب!دمءايلزبمو..ءنهفىزهمو!*ءفهزإالوحى

أشراءلا4يمرمي.اقأسد!)اح!ـهii'،:وافيالابوأن،الأقهومافىلا

.ا.ن!ى،ر"الا8:ومالأكأير!والواحدالأؤةوموأن،له

ث!أأ4ْا-.يننرىوهـوكاالئالوث(بينله!ا!84لى"قصءرضهذا

!احد،أصلفىولئي+،و"ءءيرمةنز-ينذوأت*لاثهذوشفىىو:ـهأ

صامة4!*ـهفىالقدسا)روحترولمنره3ماذطوث)ذءلىدة12وا)مثى

ففى-متىفىالتصات*و-،أماءأمقصاعدو!وحب!مءاإعليىل

صالله،الأرضىالإبنوالله،.،-)افىالآباللهكانالوزتذاك

أليس4أإءمسيحءليهحلوقيليوالأرضىه1)مط!ز،هـاإطا)ةدسالروح

ثلاثةاوقتهذافىالأقلءلىوهممتهتزينمظصلميندواتثلا!ةؤلاه5

.2كأوحدتك-قناقدتدديئ

تتأملأنادلاريمالةأرىءأدءوإنىثم،الحقالةوللعوأهذأنأرى

لأقومالافىابوهـرفى،،،اواللْهأنبقدمممايلزمو8ا-مكا-متا4)و"ى!م

.ا!خر،الْاةةومىيرهـوالوا"دمالأقنووأن

ييواتالأهويمثفإلاباللهانكا:"صناهامجونإذ،ا،نَى!

،الابءينو5الإبئي!ونوبذلدو،،ثهماءءنبيالأباطهعذلك

وهوقانا!هابكاونذلكوءل،ب؟الذاتةقط)حماالاالإبن4طوما

/.د!عتلبالناوةؤكدفىىأوهذالئو.،والتبيرألك!.اكلرًار5ظرأقاااسح

4!أفوضالإلمحى
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فىواحداهْطانبكا،عيمف؟صإرختناضرا)ولمهذأفى.ص؟أ

اذنبةالغيرءنىاف؟،ر%!اءيرو5أ-ةومنف!هكلالوقتهروفىالحر

الجوهربوحدةالةولا"ةيارإن؟بته!ثأطوهـرفىوحدتهمنتكاأذأ

أ)ترجيحوشاهدالذاتدبتعدالةولبميحترمقبأولىليسالكلمهذافى

المسيح.ءلىا)ةدصالروحترولةص4"و

ثلاثةاقهأنبجمينوةد،)يمؤاالأئقلحىةا3،"إ)هـواهذ"إنثاءلى

تعولأنكاهلايكاون!دلإلهاإو!وتاج،أيفخا!يمافىةي*.*"محْاةأ

الألومية(ت،إموجهقرقبقل"أن0قيء*4الأ!فخاصأولو"ألاهذه

ببا3د:ء،يخموافياوالوثلمةجدةتامةاةمثماصتبحسىلاءت!اراهذاوعلي

تعمالى-اقهبمفة4ذكهتيالإسلاموأى

:ءندما؟لو!يةكللفىأ!وم)فتصاصكل

نج:بالأقايدعىنالوثا4ءكلوفىىو"!يا،سيصيةفىاقهأنبةدم1،!ءر%

الأقنومثءضاااخ،رءو،ا)قدصجالرو،واللهالإبنواتها!ب،الله

ءملمنأقنوع!كلبهيةوممانهرفأن"قناومق،4تظيروءلا!4

الانفر!ن"و،اختصا"4دائرةفىل%ديمماالأءلهـإجوتهفىوى3

كمزناءر،كاا)هةيدةهذهةلمةواالذفيهـؤلاهلفكارءرفى:اعقذلك

ذلك.تةصليءنالإفي،ا!فىح!ةتلما،سغلْان4إةالسافىالمط

الإبن،؟واصطةلكنالحاقبملثةومب!ا19قهأن22إءةيدءى

افهول8حدعليواْلإيجادالحلقيلاونبهااقىا"سكابمةنهلأ،ياترىفهك

مماذلميكونكقهل"ول!ان5ْاأأردإذالثىءلنازوفكا،إ،يمال!-الةكأآنفى

الإلمقانثج،ا)ةرآنماثقولاتأ!ءءلىليسدكهو8)كذ؟عونربما،.

بعمليقرمنهفإالقدسالروحأما،الفدا.بعملفهلاقامتفأو"يقوم

بوصفادكاصريةول،العصيالانبمدالصلاحإلى4."؟ألهنةوسثتطهر

http://www.al-maktabeh.com



-47-

واقهالإبنواتهب!ااقه،4ءتساوثجنْاقأ4لُلاعقءبارةاللهطبيعة

الفدأءالإبئوإلى،الإبن؟واسطةالخلقيةلمفىب!ا/فإلىالقدصإلروح

اوصالجميعتتقاعهممتيمأقا4انخلاأنغيرتطيى9القدصالروحوالى

.(1)،أ)ضواهعلىالإلهية

كلل!خعادثمعملاأؤءوملكلخصصثوشه!ترىوهكذا

.صوا.وءلىا"!ماصأو"صتفغيرءنعهلفىكلمئتركأقوم

لهكرنالإالى041)تدبيرر5،الألوهيةمقامءلى"لمتطاولواندذا

،براةوأى"رأة!والأءلى4ملكوبفىالإ!ىا)ثالوثث*ملوكلف

إذألامجبكللأه،نفسهالمسيحمندايملاىإلىلايمس"ندوانهظصهْ

هذأفىبمصكمفيرى،الا"لمتصا"ا!هذهجبوزفىيختلقوندأثنا!

فىرظ:)ابيد(جيدتوة+ق)الةصا7نة.ر"!ااهءالايرالتوزع

أ-دطفيبهل8ننست4ة)سافامخائتالظاوتاصا!"الاختوز

الذىالثةيعبدورتةومنمصاوئاْ،اصقح!اقوإالةالعدبحةءيئهةوم

هوالذىأفضيهمملأن،ال!ادلذلكبهقعىالذىافىآذاقْفهوث

وبذ!،ألمارمالمادلفيلافالهمثسءلحماتةالرثفيضر"يم،لإبن

ا؟حراما،اكفىخالفادىرحمةبسببا)مدالةأثرتفيذث!لافىالإيماف

لروح،،الغامرةبنطمهلإحياهواوايتطير!يد!قأ؟حهلم!ونه!ةلث!ثا

و؟طاعة،يمانالإوليرةالىالمهاعىصدانمقن!مانالإفيةل"ةدص

بذ!ويعنى،الثا؟يةالولادةأو؟إ،يلادا)ثافىءخههبرالذى!وة!ذا

توةيقبقوأط...صيانوالهرافلإئا-،باإمد4االداوانالإياة،

+بمنالكبرىالتاريخ"ضيةى5الإنسانص!خ4عمليإنه:جيف

وفاديا،مخلصاوتتظلب،جاوقاصطكاتفترضالعمليةوهذ.،مان،ليم

،6"ا،قدسالكتابقاموص(1)
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بمولفحكهععددقاصجا؟طكابفىلهرض!31،ومحييامقد"!تستلرمو

ة*وم!ااى"وا)قاضىآالحاذلكنبحهومق،وهلأكهالحاطىهن،-ؤالإ

ءنهأحاع!نندثأونمفىإصاو-ئط،ب،الاباللل!"اللاهوتفىالأول

ءلمثله،ئ!ااش3ْ"وىأ)فادىص!كاذلكحونومن،اكقىالإنمصان

ءمليةإدْثم!اْلإبر!الله"اللاهوتفىثإ*11الأة:وماهـو/"!ئالكاذنك

أ!!بمدناتأ)طىءلحاافادْاكال!ءقق،!ييأوءمقد"اآستلزم14نلاص

الةداسةصورةالةإ"1نسانال!ديهساوهـقإ،اطق4وقداصالي!فى

ءلىكاطإدرؤإ.لىىشَآصوىاجم!ي!اصد*،أذلاث-رجهِتاص،ءو،ا،فةودة

.،؟)،أ)قدسا)روخأىالاهوتا!اثاثاا!و*ؤأْلاـهـه!فىء

،ا)ماكلو!ةال!دأساءةقالآباللهأنا!ولاذلاثمقكاوإسف!ن

؟دأممدرنهاْلارحمةاشر!ْ،الوب؟لlوة،نبالذغاؤ!!والإبمت"آاوا

ومصدر،2المنهةرو،))ةهمة"احبهـوا)قد!طا)روحا!قهو،ءيرلا

اللهأنو!ؤءفهو!*اأما،ا)ةسدي!سالالرءارةمتطوقكلوهذأ8ا)فعم

افتصاصهمنامس!3ألإاللهوأن،الذبوبنا!ةءلات،مهتكاخالاب

ا!تن.!لمدلاالروحوأن،ا)نةوستقدير

نههءيرهءتدلاءدداربت40ت"احنا-.إلاابذ،ثما،-لذا

والذى،اغلقا)ظكيرْوقا.وره5فى4"ر"ءفدهالذىؤإءصابالار

ا%تصاصلهءنهمإلهفكل،يصاضقدواالتكاييرءخدهليسالحاقييده

ءذهجا.ذدبتوم81وكل،سلطانءلىاستولىةدربوكل

.*لْر111رمرحبدفيقبودأ،)
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01فَفَجم!ملىيَئ؟/!

ا)تثا"ثمحةهدةْتتكوكبف

""يةا،مسفى

*يرص!:

ينطرىالذىلهالدينلادى،ا!حالراالةرنءطإمق4ت"با،كاقلم

يةور4ارب!إلافىكمةلحااتئم!ادىبه4-(هـلال!ناقيهلهمات!ةدءلى

/،4ا)وثذمثلالولةفىلبوالغا(ا)هاي*كالدينا"وكاتةلم،زيةالروما

الديئحلاتولم،الح!م!نواءايةةالر"اتةهـن!ى)14ءةلاديئبكاتولم

المصط،دةالأقايمةتدولكنط،)يهوديةجطةوص4!،رسةلهح:-،ا

تيخازالهايةبها،نصكاونكانؤق!ذك،"وركأمالنسابقثينتهي"!)امق

لأنهعا8الإياب،دْإلىصلوالدهث!ةسعرررuءعنأكاسغةبقوحها

إلىالجاعةتكتمزقتوانبة3الماثاد4الاصرإْطسوالبةاءءلىضر

.ةقفىمتنماو4!اةءابحزأوئيحلأ

فىبهمينتةح4ْ!8تنمم!!بسبدونأالصآ)ما23)!وبى(!اء(ءجامااذ!ف

فىا،،ت!رهـواجمإ،السا.قأنثلمثولا،اد:ا*ىرومل9وم!ايأل

صاا!اا)فصلمق*دلمو،:لة:الْا4ألاو.ةناتا!دلاذب4ذت!أذالذىتتالو

ءلمإ"لاللهظلااشأنإور)،-ط"طين41لإءفىىالدىفيثمابعدانس!تـه

الوؤتفىود*)اح-ء4؟ر،فىاتصرا41ق!يلمىف"ولاا"كأأءىالدين

لواءقرترب2افىو"؟سا)4وةالنءت4تب-،االةتا)قهـتدقىالذى

صأفىتفكارجكللمهءط،؟فسه)ؤصطةحماثن(إجابرأثمماوظلالهالمسيج

ا)خمطث(ة،عةتد-40م)
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نه"قطاغتالاء4أهمماْوحد،6ربمنلهيكلقهقدوماالدين*ذا

طبعمنيكاقلم4+إثم،لوائهإلىاْصم!وإدابماس!لمكانطالماوحدة

ن*2ْ،ءنتمفلازوا!االدولةطامعلىْفيربواأذنيي!يدا

صبولو،المدفيةالسلطاتالطاعةبو،:إم!أإاو،وأقدرؤساه!

عةالطاحقر،بهمىفىاداللساطانوأن8أثه2ادطالاصلىبءن3عاج

.11)،فدساصفوعوافى

نءالسلوكوحععئ،الأخلاقء!تانةو0الجاء4ه"3بهكأخازمام

نية،الوْ؟ثا!هت؟ـهإذأهائمر:هاودوعة،4ورالإءبراط-كانسارْ

الروما)؟ين،أخلاقتهذببديماسادإذاسممات9هـذهفىيرىكانةلمعله

هناتباء!ا4؟طسملماا)مليقاتبيزالميتنا،رةالمتأزمةالحدةوصح؟

الجابفىالأبديةلمعادةباعنهيعتاصونأكمبروقوزمصواثثارتساع

.الأخرى

ا)عثنوقىوالنظامزيىىالدالكانيسةنسلط،1أن4)ر!ظتد4ْايصدوو

ني!سق4ءايب"اخا:ود"ظاماروص!مجققانو"خهفىالحاضر

يتويهياقىالكاكنوا)خظامخص!لا9سلطناوهذا،إيهايصبموالتى

ءقفهطلق"لمطانفىكهصاةجهنشدبارحثكيلاوصة!وا"اتفةمن

ظلالت!قالسلطانوحد"لهتتحققالأهلاْوءلى،:يةالدامجةاب!كله

حدلوكاْداةالطثيكايل!ذيستخدمإنتتشليعو،نه)صلصاتاتتدموينمد

.امطلةحكا"كلاثم"لحماةى؟حينالامناكاقيدد*؟البلاد

الثافالإصماحالأولىس!طرلةرماظراة(1)
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وا،سيصلمية:قسطنطين

طورمبرألأ:ااتقهاروءير3لذا)فة"صا!اارالاءتدذهأ،لكلمن

ةو،دلا4"وثم،يا!ة!م324سنة،والىآ-يرء4اةسطتطينمافىالرو

ألرحمى.الدولةدينأقا:،*ءاسديدالدينهداإ*تنقواأنهت*ءرإلى

بها،7لقأتدافى4.ءرادب-4ث*ذقلمةش*طينأن)نالوحوالذى

بر.اطرةالأدون.قةاءعبفرده"ىسياصية4غاثإلىوةلةا!اجهنه)بلي

يكلتلمةْالهطءك!راااةةرإلىشلةهـوالدجهلمهءل؟فىالدو،4،دفسينناا

X*،نةالدثالهذهةمي:ثلابالثصعارْيمتم Witا!باداتكطدباتفيضعن

المسادعةفىترددة"كاقلملكذكلورغم،وطةومىث*ائرمق4إلممستمي

س!ية،السيااطوريةالإءبرءلىءنهءازظة؟يدثألمشةإقاءلىكلإةصاهاعل

فكان،ون"سياصفهأءواأنهمءلى4!حثناهأفى4اقةالأسيعاهـلثَانو

اراترةتسةرءنهها؟8فصذوثةومأعطيرفىيإسالأصلزماذاي"مم

حبصاةولكاة.كان،امةرر"طلقةكاعنا4ةغاب"اب-،لسلمجااهذه

لمسيحيةا"!لهرخضحو،اثْائء!يحياثملاوأشا!سصاكاط،ةلحصاتا4قص

ا،-"ح!بنالأساقفةإلىبها،ث"إةدىكان11ا)رسائلتك4غاالىوسبلة

بهاتصطربنتكاى)41الاهوذ1رقلةباى+ثبكاقانها،!نمتظروى)او

4قإحدالذىطرابالاصءنثه،دفىورا؟تدولةول،المسي!مة

سوي:-؟)هزمانبعدنيقوهيدياإلىقسطنطيمت5،بولما)يرسآرمقبدة

رصالاآرب!صإلى4ادكاسندرإلىفارصل،أسقق!امنالفمةعهذه

ائهما1ر؟ينوزقاوأنالفلا!سفةبهدوهيتؤلمةاأن!!يةهمادء.ةي!صض

آذأنعق"-دلهاايخةأنمقاقلفلاتفعلالمنمن.صلامفىاكبإفة

اثطابهذا1.;1ف!ث!عيو:ىج"،اهمةادتوولهيقولثبم(اءاهير

رتين-،ؤاو."مل!اإرءقعصجحىهوو-صسهيووا:ألمهفةلذىا

السياصىالهدفوعن8"دفيإملومسطةطين8ه!مام1قلةعن4"ا.رحمفى
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إناحه1؟رأء"تاردأناهـترحت)لف4ادب-لميا"ظمن4يبتة!ذى

حم!أوتأناستطصإذأفىاالاءخةادؤوىنىلأةد،اوصورةالمهاظهفى

لكافوالصاء4اكةونيفته!اكثنءلىلملاإوصوعذا5ةى!آراة

س!ةثماظكانممار!عاالحلافق!مة؟نكاأنأصحأفديدمع"الأسف

--نهإياالاتى4ِق!ْوالداْثقاقإلىيثيرل!ا*-بر8وتتةىيقيةأةر

هذأ-!ثبأنجديرغيرانهإ؟نكاصغ!يرْالح!فهذاب؟"أنيدوو

تةقهاوصتلىرأىف!هتأنترنيا)حص!درفأش!،ا)شديدايقاع

لى،لأهمةابمعدةذا"دةىدومنصؤال"زهةى،4تْوْإةلا!ا)ةقاى؟"9)

أفكار.لدبككافتإداءدكالواجبكانؤقدط!وآرياتْأأفا؟

*!2إ،خدناهذهإثازق-إك4"أ"4ءكاناولمء."اصا"ظلانلج:*)ااءتعق

"،بهفيةلمونكل2!يلسليءقلا%15ثخرلالمهالأن!ا..هيراباآمام

ننطله!لاالتنر؟4؟ىد*)اقال4لألها4فيقى4ةت"صأ!التك..3ف،أ

مق+تيمنمادرمسيص.4إلىمخدراذ*شأتطين(..س1،)ا،ء.ايهقلاأوالدين

ود،وله-.تنصرهيط!لم:2ؤ،حمايدينأىاو،فيدهـنماأثبراى)41"وئض

وكان!ا،و!،اشةرءلو!والا،وحهحةىى!صرثكلاء)-م!-بزى

رة"1،ءابإصىا)حكصب!اأريد4+3و4ةم.ازالمج!حو،ت4َ"-ِميءص

اثلمتدب11و):إرةالحص4!ذؤىجاهممات:ئيوكا،4؟إيادبق!ص4ءبار

.-؟رضاا)ذىا،قدسدبء!ت)اءرا*م*)؟جرىا-ةا""دء!1،رض40ءا

من*ار"ح:4!،،ءيدة)إهـذاهِ،طإأأ!ير،إن3ر4ادإمجكا"يثإلىعدأ

..زوابالأر،إلا،آالحس-لأءم،،ل15،الأإ"ت"ا،زد"نها"-ذىيائااس!

فه:،-ايرى!ا*وب!ضرالاْا)ثوبتدى"واتةْا،ر4111أ،إح

،.،ت.(\)(.."الروحو"أسلماقي!ر

"402صص،-مابمطفما!ةا4!ت(1)
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تم!الكاص*اأهوعطهالذى)نالى:.زهـ!ةافياكفي،ويذطب

أسيروهو!دهوأنه،لاصديه(كَانوأنهالمؤرفيالفإلم!وسدوس

قطنطينءنالكاخابةأاءتزالذى!و"ذاويوب:،ض(؟)(..،لفراييْ!

ءملاوإن،المسيص!يةط10،،والألدىمقدسو"اريخه،ءىفأولمممهبيم4اوعق

وقمث"ةصرهفىوا)كرددالش!كالأقلءلثيرني!طسقجانبمقحرا

!ت!لاإليهذهبما!ك"ب،انتديزراولد3ؤو،اح!صردتظ4.إعلا

ته-موقهل-تلقى4؟ات!ؤ)السنةفىنيأ!نطسؤ:)ولماماتةيةولبوزهـرةأ0

ق!وبديةأصقفسوب-وِيوءشيرهصدتقهيدءلىا)لمفوريدصأصم

.(2)(00نفسهآريوسأقاعءنورهو

.بالإخلا"تدثنه4تعث،ةد،المعمب"تِمنقسطنطننف8ءوؤ!.أ*يئ

a?l.1هذوسياصتهفىحكاكاجنئهاالا Lكاتوقد،وأراهليهةب

لمودكنهم8بةينالساالأباطرةمقغيرهري!!د!لاذلكآلى4ي!مبقىأديهف

لهتئ،بـهقدإذ،صرلها،-يصىالدين)!ولؤ!تأاغريرةم!ؤتةثس

ا،سيحيةاعتتقت)هـلي:إ(4ؤأه،8:لهثةيمينالولسا!اركامكيألمثظرو

بماذصولهـاالىأوحتأنمابدوو،قسطخطوسوالدهسءطلةتلما

تظوىمماأزضلالأؤلءل!4أ%لاقيذصإْلمن4المسب"،عايم4!نكاوى

!اركفىعديدةاْنصاراتمنبهحنماىبمات!ثرانهثم،ا-لوثنيةجكلليه

جدمحرقد!..هب!صوالمبحلواء؟ظلالمستظلااه!اغظضحرد!ة

ا)طشيعمنومضطر-بمامجعخضمفىارراء!ااديحيةل%دحين!قسطنعاين

الأمةوحدةفىاءلمفا"فاقيدأءبماءلىتقضىيكادوالتحزب

ال!قييدةأ!ابجمعءلىيعملانبدلا؟ل+ريأنءساهفاذا..يفضا!م

جمجعليعملثم،وسيلةباىوطمفىمجعمشقرعلرأى"أولالواحدة.ة

.136صنيةالئعزافىمحاقراثخ"ار(9)

/-َل.19صأ9م،سبمةالحفارةمةر(؟".،،،
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تقدى)االمحالميةالمجامعةصض!ناكوكان..ودم2ببر،دكأاووبهم4الأه

ا)صغني!ة.منتطردموء،يهاالخاربينمس!قوب)إن3ترالتىيدةت)ألتقرر

حدءلىخالمجاأوا،ؤكأراتهذهوليمان،يدتمم4ءرفضإءلم!نبمد

ينمال،ولذلك،جذورهمق4اروبةواسهمنأساالنواع%د""طحاتمهبم

اليظفةن3الأمافىداثماا)*قي،"ةفىالضإزع؟))جيسةعاىا!روج

فىاصلا5إذنو،إضوالأءر51ههخميزالأءتهديزأ!ةدعا%س،اورتوا

ولكنهءحبسلاعىهيصدرانالايدالجدا،سيحيةصىطى!ساطان

صتوىءلل!نهو8حل8ق5اثذكانكازلميةلمسكااأواليلميةىمسترءلىلإس

مكانهوحدد..اليهفدطالأرضرق5مكاناىفى4مرىكاالهم!المجسع

وكال!م325طمءقءاثوفىالا"طماعوتما)صفرى"يافى؟يمقيةمدينةفى

.ءامفى5-عوح!بأولو15ذ5

عنهأمه*سومافيهدأروماالمجهحهـذأثكل؟يانفىاضىأنوقي

.؟خةادهاأ"بمابيبناراراتةمن

:4بتبممجعاْنةادصبابأ

بهذأص!لةالاقراشاتمنلهابماب"ية11المجامعءلىصأتكام

(؟المسبحيةثقاكلم!ثأشأ؟بف!وهوبعىدد.فىقالذىا،وصوع

:فأةول،ة!اراتمنيخر!ادون

ين:ymإلىتتنوعكافتااسيحيةفىألمجاخ

"د!عتلاوالكانمنالبلادءهينةصةداإطارفىيهقدنوع(أولا)

ومتفقطاهع!سقوالمحعلةنك8قةلأسافيهاقيثيللأنغيره!لملىقراراته

بعد.وجدتأفرىومجامحغية.بلىخؤلحدفتى)االمجامع8!كل

المكات.اوالمحلىبابىبرفع:لاوهذا

نطبقالنوعوهذاالميحىالعالمستوىعلىبمقدوعْ(دانيأ)
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صم،،ؤالمسثاينن!مالصبيينمقالمعهورةسكانجمبععليدهقرارأ
و:يا،دصعمعصرى)انةالهسَكورضر9اافىىبأدعر،المصدسكانا"رجال

.آراز2ط!صتحيتإلىالسكان،صبةفىو،-!ابالمجييميعرفا)خوعوهذا

J1ءلىمكاوفط!خأول!وكان،تهاترار. Ilbكلحْئةية،!و-توى

ت!ءس!،بقالهسيصلميينمقأحدأ"تطاء4فىجتلمفه1إ.ل\أ!طنغا1,

بمتكالاصطثادأأءلالؤإدط،لمجمعاءذامحثماووال!يدءوأنالهلثهذا

ينةالكا!أ؟وعساالذين-ىإا)فىصاءير-ينالآضا)سكانمنتمفرم

،ي!رواانلهمآنةدالوهمةذكفىممنك!دو،لهمة!!مل4)أرج"اعالفالبة

،ا،وأطنونت*تقد!اأنيبى)أ""قيط!المهح."اأ)سالهانلأن

الدولة،4ارثيمالهةمدةصالمجهعذا155ر!ةى)االعقيدهوأ"بحت

أمهـ!ا:ة"اعب15-أوظروفنيقيطالمجحعحذاوكان

ابحف4أةير؟د11فىجمع،ضمقاقاءنالوقتذلاثفىماكان(لأولا)

ارمسح،إلىذ،شابهماعلالااكاهم،مهمنةعؤيرةعلىتتفقحدلاحتى

بتفقمامجمبتصوراله-يحءغالاغصىكلةرقالى4الدباْتشعتومنه

رقة8وأخذتكل،ثارهاآبادتوصصدريانأديابةاكههاخهابأةِاقوماء

يةولهكاالسيب4فىيملالشهالجديدالديمفثوبفى!فا)سا!هادق!ءى

.تزاجوالاهالاتحادتامءير9لمفكاوينتامءيرع!يجم:إوزهوةاالشيخ

لالسيب4ا"ددأاست"ينمنع!ثيراأنفىالدتأعدإذاأططبنيموقد

هـثموكان،ىدإ-إلاوالفاسفىم!فإألطةيدةسم2ةىأولوافلاسفة

إلىبمنحىىي!-هلاالةطرمقر"آوعْو،افماتجمي!!منالوثذون

4تمةمد،ءي!!وءفواالجتوحذدكاثولو.إلشوارثةئدالعقا

تي،ال!مغنصرلمضالفلاص!قذإ-فيةويئجةدآراههف(صإمعلهصدةباحدطثها

يهاهو!فوىلأفكاراوالآراءدبما"نص"ذتالفكرمقاحوْأوهناك

نأمها!َكتزءمالقرق"يكهـلمنماانأعفارمعالهإبقينالنوء!ن!ش

أصغحتى!اإودطبهاااسيحأقىف9المحيحةالمسيحيةهومذهيها
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الاخلا،تهذهظ!رتولقد.نذاكآالدبفالظاميمار31فىك!حولا

!صة5!!لىاءلميبونآمن،يناليءفا!-أ؟روأطلتصس:فحلة.بمورة

المسي!يةهفىةستاخطينلو"د!بدثنهمباطثر2

عي":ابلأباةربم324م،ءفى4ا)مسبقسكاةطيناءتضق!فى)ثاأ)

"ىءذو-ىحدوأمءاهءلىب:صركأيبهد!و:"*"ةدمالغيردفىا!إتفص

ءوةبدظملهدنجهطا!"سةف1(ؤسناو)دأناثذوالحكاورة:دانشةاقزةا

ءيئالذقفةلْأصااأن؟صى"رونرا"جاع4"واسة)اد،أؤيهاثدهتؤيد"،د

ال!ملىاذ!مبؤقدواقداوثةبينا9مئرطةلرصال!المقدسا)كاتابأسلوا

التعصيىئرا!شكلأنؤ،رنىالدنهـ2إط،-)2تمت)!أو3عب)*تا2،ةتحقاإ

؟إطة.يديممأءلىمخرىا)تىا)قساوسةوبرريمين

بونAةاود)امظو،4تا؟والدءارَالهاذ3العملرؤضتك!نيسهدكاقو

ه!،ى!لالأ!صدفاأنيروننهطَفىكلد"دفة8أساثن؟ت!ذلكبلمتىافى

وعنصَذوةىقىناالدو"رأىمدا:وعأعقبلقدو3آء!وطيورلا

!كالمسيحيةأنل:زمنيرفعلنالذىو!وؤسطنطيمتأ"لمعاشصزن

.وَرقهظلت4ة!ةلاوهذرسلطانهمختالأمةوحدةإلىإ)!ويةةلي!سولا

.(1"(..الانصهتاقفىمحعانمابإ

،4نيبءحإلىءةدءية"الداجا!الاصدحأ،وـهقىناالدو2ق.الاتقاة!ذا

ءودةالىدعا)ذا4*أالسيا!همىفطظفيسلوكفىظمنالملميعلهبهونو

؟مد،ةتقة2أعلث،تمرم)"4لأْ،ىمبفه.أمضاهليىاد3تيم!ةاليالنشقين

لونأىعنالشغبةر،تابرعدمإلأمةتوحدذكوراءمنبأمل4لكاةو

سيابسبابفيكانتنمرهأنى5لباغا"طق!خلماا9ومذ،صكاعافي

لهساجة.4!رةبخىأيفامركماهأر،ا*الياطى؟-مجتة

.39،،!.3صرم3ء!ارة1،!ة+جاأأءرأ
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!حتارفى،ركةأخطرالأسعكندريةفى،م4الآوْهـذهفي(ألثا!)

لىحوافىتقدمممرىص!سؤهـناكة"كان،3تارفيثاثصةكايدكنيسة

ب"اصمحكايهاالمسيح4ءطءنبهرأ.الأسكن!.-يةف!صأإلىم318عام

)قوالحا"وعت!لما،سهحإنثوسآرثقول)::لذبةبمارةالحصقممة

وأحماها،الله12قى"ى)اثغات))-وَلأول4ء!)اـهكانبلاد"أوا!؟سف

ءلي4أصرآرتوسن!لو،9!ولا!5!لىأ)كاصند)-فالأ!4واصتج

ولارق.!ونأن؟د،(ؤب!افلكلقالإبمفكانإذاإنه:ل،و

و"ودمعمخفقاؤ*بنايكا!نأنظيحلا!ذاوءق،زهـنفىحدثتقد

بدةلا!9-ؤدأالممبصعانإذاأنههـذاإلىثفىاف،الزءنهثب!ا

ح-،الأت،الابمادةءيرمقأى،.لايى!،إقه؟حونأن

وهو،4الكلمنا)قدصالروحودوقد،حدةوادةماءتلهصابرا؟ب

.ا؟)(محعا.,4ادكدمنالوهـيةاقل

اكبرلهالة3!علعقدممدتإبأصمناذاسهيىكن!اا!مم

إخأليهبدات"درلمدبوْىفوإبراة!لم4!"،ادبةالكلقىولفىا؟ثر

بمعد"ةررالنىآرثوس-ءصد.عوثراأبلأشااأ،وىن13و،الممبح

احدثِآرثوعبىمدهـبأن.الملاع؟ءض،:ص!دولذىوا،ا،سغألوهـية

انسدادك!ا.لالمسنتمنب.ةفيوةأءةبهابيرانشقا!3

لم(لمسيحية،الأز!رمعها"تلطتبااصطراتهءقلهيطاحدثتوقد

لذ!خاترىأوأف!ح!ضربةا،ب"ىأدشصحوعربحت

بدلابل،بمردهث"خحصالتصدعأت!ذ.يحدثانمجكنرلا،ذطنطين

'1'صقيالساالمرجع11)
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ضجالىمنءقيدتهفشرودو،جرتهةهصدوندءاةورا.هبكونأن

عدمفعقيدة،ذلكفىءبولا،3"إرفيفىذلكجا.،كا2ع!ففأالدين

اديح،ربهاطى)اقةاخةكابلند،ال!تياكل!بدعانأَلتأطمبحلم:ذألو!

ذلك.،-يم"ئاخا)تارت!ثكاا6صثوآضلقيمنب*ي!-،ابضءإيماكانو

بل،آرثوسءلليماسنبلذإ):4طب!لالأمةائارخ3ةابفىءخا

ثيرتأولَلان،هـوءنهافأخذ،!"دحه!تإءادفى4سهقئأ"ر!تفاعل

ير:الكاميرجعلالذىوسآربأثيرعإ!كاشدثداتحنلمب!كأ(تقك

.،11(مءو)كمليمانتشرهـذاسىلوكلية111عريكرون

لمذء:4،فىترعايكاقلمآرتوسأنذلكمنا!ص"تباطه؟حتوالذى

مقالتهثتأحدوؤديدها،يرى)41افىقى.قىاللْه2تهأظفيادمجددأكانبل

،القولييان؟،ا%جةزوذمقبهالله"بادلما،شقهمنيدثةمالمهذه

والأ!قْاطيلة4*!و،رووءلحهـرةاءقفىوجرأة

هـوثارْة؟ةوةدءوتهفىيةط،%و،حلهأثحانهأثارالذىان+دو:

المسيح،4ألو!بؤكار"سا!لافىإثهامنالأسعكافدرية!نيسةتبةتهما

يها.ةهـوادةلاصطةيةبرسبعةأبى!ذه!دم؟ضة،الرياودعوتم

مئلكني!ة2ئسمعناا"باعنومعمعثيروبطأريذيىفى؟اث*4وقد

كاقيةوءيدنصةيغةمدوأسقف،فيلاأسةفو،فل!طينو،الةسطنمافيية

زمرةو؟أعدخي!كايقولاساسهءلىالةلمسيهظِ"مذهبهالىيدعو

أبوطوكنيسةةلسطننأصةفوةلمه4"قدوأ!سةفنجدنناْاالحقوفى)

،بتحارالتىهىوحدح!اسعكندرية1إوا،آرروسراىعليكن)واكل

زهرةأبوعدالشيخالنصرانيةفىعاضراتكتابىع(1)

3ط،30عى
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وءقدوزية4وةلسطينبوط9ومعهآرتو!يه!ةذدطع!ور،لحلاف

.،2)(يهالأمعكاندبطررل!بينو

اللأسكندرث"؟طر!كأنزهرةأبىالثيخم!لكمنيبدووالذى

اوة!"سميلمعيث"لمة10كاأ"باعهأنيلوحأنهالمةإومة،كافىوحدهكان

.آرثوصهمتدهءلى.صكمالبةاشاأالكاثرةوأن،لذكرا

ومنالمذهبهذامن!رد*ط"*ايرك؟طرد!ملاارتاعواقد

ية،الْامعكا:درفىاو"ص،نميينالمه!ةف!اهإبخامنس،!جمإلىفدعا،تباعهأ

نباعهواثوصآرعليبكوابأنالإلمسذللىها!فعأث!قي"نحوأستصاأ

فأحدث،الأصاؤفةئرساإلىءار"إلادذاأةلغثم،2رمانوايا"ل!جربا

نا*ةشتلت!ؤةد،ءإت!4بمادةالتار5إطفايةثا!رانَو،ث*3أئمباذك

)اعترض:أننتا:ردول!،كاهالأصكائانوبلاداليهـنانفىالخلاف

وا""لمفت؟وس؟قءلعطفاةم!واس!ة"!فعبوآظ!ربمضالمءار"إلاعلى

دتوترفىالمثكلةهذهفىةيوي".ألاتاالولافىوالدنيااديئرجالآراه

يمولكا.المسي!فىادينكان،ى.راب4لافىواالضبلمبجأصداهفالمداى

الخربةموفىوع-!جميعمعاعرمسيرىوءالممؤرخ-سو!صوي

.اذ"جلْفس!ا()2(دورفى،ى!نقثِرامقادف4

الأهمي،"ذ!لمحعةسطنطينإتد،لأنلكوا)رهمىعونلابدوكان

من.زماممالايخفاتأنممايهتهءلىالحريصوهوسحا،لهحدووضع

فأرسل،السباعىكا،،اب"ودىلهداىاالا؟قساما!الديئيةمذ.بب!حبلده

131صالاقيالمرجع(1)

a.,393;;الحصارةض(2) r f r
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الاقافىالىفيءوماوللكسندروأبهايو!هعرمنإلىكا!ضضميافطابا

.،؟والةقيدة)الكلة"وحيدعلي

بينهماالحلافشطةن!"،اثراىلهاء!ميلمةلا"رلاذه5قولما3

لهام!ألةوهـى،واحدةعادةفىوالآبا،لإ:نابفاقصألةفىكافث

كانغهالتىادعن!سةطرفىْةي"؟داوالسياصجةا)ةظ!و"ثةمنضأنكبير

كيانإلىا)قسربفىيدأ)كصدعنمنلماإالممبحن!يلمإذاأنهترى

فإنوعا،وصهذافىاثهنماطلافايستصرواذا،المسيصيةال!ةءدة

علصثتقعىأخها))ظناكبرنذاكآ4."المب"*قائدثقئدةالساالةوضى

ؤلميهت!ا؟وصفماعليها!لاكاونو؟التمالى8وحدكأاويلادكيماكهتي"لم!لمان

قيوجيهذلككلعلىقىءىأنقسطنكاينرأىوئذلك"لملدولةءونم

.الدءوة-إجيةاجيعليهإوهرع،للألأتسةعاممجلسلأولدءوة

4سض"،ح!لكب

مخل:مقمجملونوماا!تم!ينءدد

الغربة،؟جقيةإلمدةفىمسكؤرتبرح"تدأولْام325!امق!ميوما.فة

يةالعةيد)فىلم!ءرىك"وبمذاعقاسفر،المةركطاي!س%يةميدوة!يفمن

،ةص*1"البتالمجصعذلكءقدةةد،اليومالىالمسيحيةالدإنةلدى

شكلْعليهتصبحأنيبا!ةو"ب!همءفىالمس!ي!بون4يمتنقانيب

لنفقاتاللازمالماليعدأننيط"طسقوءل،ةي"بألكاواْفالإله

4والقساووالاعاتةةار!المايقامإجقبماكان،اتميمفةلعدا!تععين

)ابهم.وكهوال!نمامسة

.(والمسيحية)ئسطنطةفقرة)1(أفظر
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إ،)نشةالمعمودةاكأاءفىا)حفاذسرجالصجالدءوةلبىولقد

وثما!14)فسين)قبطرتثايةولاك!ددءبيغو،ةالروء(؟دولة

نا:ثقولكانمقؤفي؟ندْ!اولاراءاافىءتأواوكاأتقفابينوأو

ومئْر،،"بينر،اووسهون4فياأبربراوماقهدونمقإالانرأمهحاك

ثملةهن!صلتاإرث!لةْينزلةالاَبمقالممبح)ذ:ةةولكانمق

.لميوص(ع)باب!ثسسامكلالة!و،جةأ)ةاْ؟!صالبااؤ*ولىاتنقصؤلم،ولا1

فىمىا41ور!شأةمفمة/َميعض!ل:ىقلم:يةولكانن5وءنهمرث!يته/8

مق.و"رصتأذكافىدخاتا)!كا!ةلأن،ا!يناب!لماهابدركابطتما

كان.هقوشمم،وأ!فتاعهلإانإلةهـقاوه!غماسامنالولئرجحصة

وأق،،وهـرهفىمناد"او3اللاهـوتمم!"لمؤنساناالممبحآن.لية

ف:!صنطفىلا"اللصوهرفىلمصاحون)اصطفىولأ،4ءريمهـنالإبناه؟تدأ

ةولط:و،اللهابئى!سولذاث،واكيْةإلي:44ذات،و،ةي"إلا.4هالنه

نر:هؤ:لا؟،ها!س(بةلاتةنهو!سيود"اووأةنوم"دوا"وهـ:اللهإن

ية"3أ/طايرك!رالسسساطىلسولةمةاهىو،إءدصإوحولأبرلكاء4ْبا

عالح!تزللم4لىآثة"لا.كأمإ:ولةكلطوءفيصم،نونيةا)و:)اوم4ْ!فاثباو

أد!وزكلوا9وأمحا!ن.انو:ذرعءقالةوهى8ببما:وللدءو.حلاءو

ة*ولنَدق5موءنم،صبكاسوافكاروا؟ينارو-اص؟هرjbةتونعص

ءصرانيةوالأةْلئماالآلاومقالة8لو"رلالس؟ولةءةاوهـئميح،41)ةخأ

"الاخلافهذأءتمجب3ءكأالاقيا،لكىيط:ط-وحمعرلمىا،اف!صا

معهـ:برممقلي:فارتتتاخرواأقوهص.!4ز!ما*ون"!دار،1لىما"لكاو

قفاالهسر!ثء4تابثواكأإلْةال:)االأءهـؤءفيكلم"ةقنم،4*:4+ذ!نأص"اينوا

فأ"لم!واجاكأأروءو-مةا-الاإقىإوْ:افازوا"-وا"دوراْىفىد"وادينءلى

-.خروقآالاساقفةفىا!تأوكان(م.4ب-،االديناوأءأ!رو2،!!ىلم2ءإيم

.ا؟)(لكاياد!،او.ارلاَأ1هـتيإ!ة.في

6بماصقا"ريرلس4إابنتارتح!فأر91(1)
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:"..راىءاىالمجهحا-فق!ل

ف!ءاالإءكانحسمفىن!يلمنهبطرثقابنذعرهمماييدوالذى

نيةوأد!اينلةالال!ددءةرراكان3كاا!اطأقة!يء،ءألا!لبصلراىعلي

إلىالعدد*!ذاصةطا،لمكةرأى،تفاقال!يهـلمأسةفان!*ةر1إوا

ولعل،.ارَالافى:نا،خقارالاةلءلم،ألأمصةفى!س:ء4+بكأ،وثمالْةثلا

أىبرمنم(فيرجأءلييةءلىمنهيصل!آيمكقدالعد!ذاإنأيضارأى

الكسندرو04:ةواإقدما؟معص؟:رلa،أيه4ملا،ظمعءوحد،

.وعدومالموحدينآريوسةرثقضدقفا)ذىندريةج*)ا؟ريرك

:اكمددوبى.الحاصالمجلص

اع!قفار!ئعذانيةودلاثمايةالم!ووصح):بطرثقابنثمول

فدفمهوقضي!بهوبفه4قظذ"أو،وسط!جفى!"و،ءظ؟ظص،مجل!ت-

لمى*:ئيماةيهاو*:!مهتلكاكا+قىعليالوم"لمطتآؤد:هـ2وقمالم!)إ

وزلمدوهالملكءلىنجاركوا،ني:ءؤاأوصلملاحادينامة!ازيهاؤ**صتأت.

.(؟)(عهوذبا)!صراْجة3تدر2أظاو،لو،4سبة

:تراارالة

فىجاءتكاهىاراتةرإصقفاءشرة!ْطذاوثةالاثما1مجع-رر

:2!تج"

،3ذكاللإدمنوالفىعهأْباوآريوحهعلىوا!منةالحرمان-،

لته.قا4تةولءتكل

منموودالابنإنورأوا(نط؟إلا،.ون)الأمانةوصح-2

127،صإقالساالمر"ح(9)9
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نصوماكفىلوق،ا!بغير4بىبمقالإبنوأن،رالدههِكلةبلب!أ

،وا!لهإإ؟ؤهق):الإهـذيثفىوصمكاان4الإونقاْآوالاما؟4

ءنما،ظكرما6الأثيا.كا!القخا،!ثى.ىًفءلى1)قادر،ب!اوهو

شمخلوقغير..أ،ولوداقهاةتحي-،اوiد"اوإسيدوإ،؟طقوعا

نزل!نافياأبملوكلقأ)؟ث!رفرقأ-،دنامق4بأبمو...الاَبهربمو!فس

وصعد،لثثا9وم1افى!إنيةa,م18و8بذ*بو،برانساإوصارسدبرقي

.،،"(والأمواتلأ"ياء!لحا-بودوسيكلا)سماهإلى

لل!يصاحمافيائعوالثراادننمنى!اة؟!تحاينأر"واؤرر-3

!يها.13يعملواأنللأصاهفةح)صيمااومنميهاويعمليكا!اأن

ذ"ماءطينأعدر.)ءبراطورىم"وعيدكنهأ!يرارر8خاك8-5

ء:ما!أبأىإ"فىا.ويهلبل،ا!!محوسآرعتبلإ،راقيةضى

نما،ألواا"خلافءلىخباقكلأ)كا"ر!و؟ل،امةالاءدءإيملااذبيعا4!جر

دا!ح،أإمضممبنهشوألاي!تحدواأن4ساقة1إاكلحالإكلبرا!ورى!وأثم

وكئماة،لعالوداقىيةكَانت،لم!يهة40ويىإلىدعامأنةمدوذيث،بعض

فإت،اتتجددالثقاقصا!لافبمصمت!:لتتنبماكانكسةاوعامحيز
عقم،ف!يرالوبةيه!متازعءيرةعضيىءلى3!ذاي:معبقاءفىيهيرللتق

اضتبحبثبعد؟ةلهشةلةبارأيهي!يى*مهفما:نهيننرىإفنابل

.يوصآرةءقيد،لى

.ذعر!اكلالبحثهـذاليسأخرىاراترةاررو8؟.،ثهـذا

القالوناهتءدل!و395ص3م3"الىصارةقمةانعا!(1)

ءم362طمفىصدرقراروذلكالأ!علماو5اتي1ةخي.،ء)يا
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ئج:الخت

تسودأنويب،ا.ا!ءمَيدةهوالممصبحبألوهيةالقولاصبح-1

بايتامنماهناا)خالي!ةرأىهـوالةولذا5أناذاءواإنمن!،خ!،4"د!

الم!كاجةب!ةجدةناأ،يا11،كاْوفء!مايعبر"كأوهى،اندينوجالط

الةهط!ة،الأهةتاريخبعتافىإيافهاجىاهقدال!قيدةsوهـذ،4ذالمدولأؤ

إوبودلْاؤكلقىرمارسوليةةسيف.اكداوالمقدسةالجامعةألق،:وهو

وأنه،:دثأنلةتوجدلم4وأْ،4زءو،ثدااللَهابني!كقلمزمن

غير"وهـراوماد-صوجدالإبنانةولمقأو،ثىءلامنوجد

ئتفييبلقا)نهثقولءنأو"لمقنهأثؤءق!كو-فى،الأباطه"وهر

،،،)دورانظليهيمزأو

صفالهواريخزعزء!اانبخدلإقا.،الاوةدرسةالكنهه!ف-2

وكأ،!هحدلى%ولوموحدبعمدةفىندالهقاهـذهوقىددت،يةثدالعقا

-اطالةسة8ادفيبقاه"فظكدال!الكيةب!ا.ناللطةوةعة!

الم!.

الهصورفىالكة؟تاسملاثخقاق(ساسافاقالاهذاأعغ-3

ثو)بكايئ.الكاةص؟!اإوموالوصطى

صظ،ا"و"ما!اةالوولءل"حة!الإ"افىلالوزت!انقد-4

.ة:.ومااو4ثطوراللإءبر:ىال!عدا)ممصاوالدثى

أشد!،:ريةي"دامع!زمْبئ-،أنمن4ة-طةء)ءأصجع-5

.ةةاِصاراؤوته)خكاوناث*ـههف)اىقةؤكدو-أنل:زط4ذكهقوذ

ق!هلو!)41لجت؟فتأ،ئة1)ثا4ْدإةا،مصرفى4،سيصبارج:ا؟ظر1(1)رم"،

"ى4الف
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الدينؤواءدءلىم!فت،ديدلونمقةففار؟هد.انالإور-6

فةزقا!ا،إحتةيدةوءة،4خاؤتحصإرةأشلا.سكلي4وهـؤصمص،ا؟ديد

."تضر"،ا"ءثلرا

آدإْن!ا،ْااهذارب"طيو.الوسماى:رأمصأيهد.إنالإيذ-7

*انا،ضعارالإعصور"الوسكاىتو!*إايةابدوتصالر"3"الومق4فيانر

لاضصير.ا"ذصحإنيص(أصيجةالر"7لمةو!اكه

اةراراتإاتخانجفىثن4ة-حكاتورير

ن،3ؤزد،4"ةاكالى4ء)نراباإ"لحتم،ةت.تم!باترا!رانأ)ظتابأخ

أتهو،هنا"طإ!لفىاعاهـرلامبراور-فيخيركلغه؟؟حعثتروقىدنْااصلات01من

ت:دوق3!لو،؟؟كأم6تكث،ااطقلر"!دسفى4ء!ت)إيةأفىضنك*ء"ي!ء"ثترك

ا"همها!لمهو،اهـايرالةش"بأىاخيآرفسرنم4ع!و"صورهفىأىإأئه

،دةءخب!لملأف441!ثرأىن!")كولذ،كا*زدتاا-ع4!يثككل!ضاس

كأ،لْةا)ثلاءدفىأن!41ر4ؤلمرو*ا.4":خر4قىذقْإى)أيبالأرلة"لأ!سته

إ؟كأمماإزالة؟حتو،والإقياهىأ!)أفىمماربونةا4َ"اءث!4ثماْو

4دؤهـةاوءن،أطا!بتأه!رههـ"دونةت،إ-ير"تيدود8زوارقهق

ق!ْكزهـاثتد)خ!:)41اسا"ذا4لأتإبْ!ث.ثرجءيرفاعاَءلمساَلامد!ء

تءن13و،اط؟!االإهخفىينحاةصنوا3اوالذين،وألةأئةا!*:هو

وة9أنإلى"مإثارة4كأهـخا4و-ثي"إ-بفه2ى!)إدذمأنءلمتبرمتأ"يره

إصاعأنرأى)وكا،بممجاْفىو"رر،ما..لماثوءظمة،تخدكللممناط!سلا

اةدسلطةيوا"قبئم"يرْالدتى2ْ:وتج)ا!قوىالدال!ت؟سة"لمطان

هـجتفا..إلىيصلما!وةتاسعا:ااالتهظملكذيطيره!انارادة،اي!تبياىا

شلرثن!.نراهن!نو4"ظ،رآهماءلوا)؟سير"م+إالإءرامن.وعوهو

لعلهأو،كناظرضته8منافىهذ!:يرأتلهو؟لطبع،سا*هت!جملابعض

(التث!ثةعصيى-5م)
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ماصقءالىبلإصا84ا!ص:بواالبفبرازه؟إأراد4ففانوقتفى

51ير،طلفيناكالكلا*نفوأالةوةا!ىتمالإلىالإثار"...الإءراه

.خ!م!مل(4بأئرهواساالةءلىالمواة*4ءلىخ2إكلمما،9مىالإذا5

:ة"و؟كاو

عنلهمالوفايراها!!المر"حءوقفعَانق!طتطينءوؤفأن

4ولر!ا،خ-ا.;4إتألإا،تإدينرأىء:ذأ،44ةالساللإء:بارأتألمذاهـب

وفىكلء:ادة،اللهمقحمةْب،اص3ابح؟ص:ادةصكلتهأعتاضءقء:اد

)"ثاعهأءا.قيصسص؟طولةثر31شكيخرمقخ-،نم.لملط؟أُلأوالهال!ثر

ى!و،لْدهـ(قا3وأكوراةيعهإضتكايمفمنd_'ا-،ءايهلي،ميؤينللوحد

اةتةالحي-،اتأليهوةى،أقدء4أوْةيةةىيت!ود+!لم4صة5فأق

و*آ"4إلىلهرء""4مق

يقية:!عةراراتصدى

يين:م!باتجاهين؟خ-)اليهةبأ44ركلحاتقرار؟إصضة)قد

وغيرموقتثنمنعامةليثهمرو،1.ؤلافيالم!دد:تببط،ف15:5،وأ

.ا!2"رز)بميةظالاحتناوأر4براأؤرأرصا!قدلا.هـؤو

!:لموأهـؤلاءو8آرتوصونارأ،ن!سد"و،اب.اجءن!:10ءبثاو

،هعارضزوفطبصصودح!دا4اأ"ةا)ةولونحاصذابرءحاتة!أر

آةحا"إييلةح،"ا""شاءتهقذاكبم؟!-ت"ىاالإب"عتبأءلكطك!إو

ثبهد)يلاا:طه+1،،ينا،و-د!صآراع:الأإء،جأ"أطرءدلا

،الإطلاقءإ!ا،-يصىالإتمعمصرثرةري،ـه)أنَيبدا،!دتتينأنإقاطح

كلصألهماص!سيلاقيالارإن،؟بخث)اواةرفا4؟قيآراهىصدأين8لأط

)ةاتةرالمجلسيطوللملماذا...لجقساهأنلاويق،ركزآ:مان!الو
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ءليهاقيو.طلاصح،لماذاو؟صا.طاالإ)صرزءل2؟ظصول111بعدده

فيةلقالنسة!ةبل،اةيابف+جداوم.افأْلأإيل!ام*والبئن1)ثلا8ْالأعضأاه3ر

ل!؟...ولنوندجوالم3الذىم3رأتان!ييلمذ!اذ!34:أءالاعشرو

هي!)اشيقولونولا،4مقاكفىوسلآربينءتادالو"إلى!هلونِه؟اك

ةي*:)أخسجةنالل!ذو،4مىب:أأدإصاأ!اء4اةغاواصلاْم3أأو،أ،صبح

.؟..أاللأ-رى"!ثحل

لونوتةة"رواإن):زهرةعاأا)ث*خةةولاذلدفى+أ-شهىلهإخاو

آرائهالىاةضمايهمإوفبر)خهإدءو"4وألقى!هما"تملماآريوساذ

تكمنكألة)فإعدثْزَبرأو5دد*)اوذنك،أصهفئةسبصمان5ثرإع

إذنالوا،بنا+اكل4ء؟."لا!رةإدجلاأ)ةءسةلَاْتزلمو،انحتا!ةل"و

فلا،بمتلنمْامنجمأيدقى!بماقي"أالذىضسلار))فل!ون4تأن

.،،،(اي.يةكأرادءىتا!آاصيمالوءلتدلأ%رىصوصيةرصوهط

تاوار.مت"ا4طالذكاضقاش1د-"4نبةتخ!كبتضعلمولذ!

إتأليها،"جى،ا:فع!ةضن"ص5"اكقانةدَح،صصو،ر؟ونوب!سانئأ

يىلجدا:يمقاوىاافطا!،ءىحي."،ايند)افىو،دوايناذا،زثالوء:ادوم

الأليه،*رارا)رضاإلىهـؤلا.ةأسرع،4عاوا:ثاْلة%هلماضنفصا

تمءةيدور2ظاجلمقون:سهالاري!تالأنءنذلاثعتحلمأنهيد

مفلالإأثوإ،ةي!".فىاتخذ!مرءما"جينمجاهرابما)الدءوةفىهدينما

:ذلايءل

اىاسة،قداق3ءاالأيس!ةد!ناسبة(صور)فى)بمفإعءقدةقد

وحشدوالأصاق!4البطاركةن0جماء4عاق"إلاو"ضر،لسا"!تيف

نبةجة،دةاءةن!ةيانحالإبعاد"+طةا)1،حماعا9رزفىتلا!ولم5النا"!من

راىيروقول40و"-اقا،مىنيو"أومالهيقالل،رالمجلسفىوكان

ل!تي.ئمطبمة133صنيةأ)خمرافى!اضرات(1).
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،سني،أوماإلىأة-طفط:يم4ا؟كماريرك،سأوسا؟،ءقؤأ،وس2ر

!2وأظا،لماىالىح"رن%وببوصأوسان13و،"أ.آص+وص"لأ-؟أ

ؤثمرح،نا!ـهويةول4رأتيرىنا!ص.آنهالأإهما.رَال)فخاأق

ةمئا+!الت)اكلعإن:ص.!سيلأز:ال،وس.آرءتميدقي:سماْأو

ولما،فاَوءرواظالاو-رموهكىآرءلىب*دوااص*نماءصر4نبوافيا

نأك*ءئبأ4"،ءض!؟اس"هثآروأىم!ارصخهء-لى:ح!أقا"أصر

"فرا)ذىا،لماثأختا:ولإلاثخقهمذه!و،ثقىبلكنماد،ى؟وهوةس

ء،1،(،ظَا:ءان

قجؤلم،بىاعلإإآرثوس!اصلانالإلمسنأإ،شكإلااب.ا!او!خا

و"يدأأن3؟ل،4!*سعكا+ندرثابرك؟طر".وساثحالىإثتعنهمءنهـناك

.4إ"ةتسكيعراْحَا"لؤوا)ذىا)صدىض*إذا10ز،"-دبم:ا11!ين

وطر*المجصع؟!ارا!ؤذأتد*إصلأف4-إانيط:ط.!ؤأنءلى

ئي*"و6م331أعاث!ىجهىعا*ت"اإلى!هتدأنا):لاد*تضص1ر

وأو!ى،ررا!دتاءلى-رلهر-اَترودأنيهـ9نما4")ادءنايبرد)م4ةأق!:-ا

ذلالىتلىسضاء-لمصت"ن!وا،!م)ا"43ء105أِ"صثآر))ول*تربان

رعى،3من4"دذررو،اثسقا4أ"إذةمنيإسص-هـرفىفابمءيمم

د،و-1،-أؤو-غالةفىيداَطروطلم335-نة؟ىاد4ندرالأح

أكهو،لهاثأؤإش4و-"سكاتو%ء.ت..."أ!رىةعصفا8-"!اتقاسثوآرزار

فى..اارأأ)*ثإءؤىد:!ثأنحة))كأ-.مكا:تا"،ريركةالكندت

اصةؤ،االيزلةىف!ذ)اهذلىا)جة"!رخؤ،ااطسةس!صهـذاهتو

ءل!ءازءان13وأ"-لجتامَهرزىضه*ء4عابكىاقا؟وصآروتء40ة)

*.بأى":الأ!صوه.لاع،"A(اأتالىايهبمافىحصلممط.دا)5عاك*-ألا

...مأض"-ءتما

131صا"!ئص/ط؟ابنا.ئكار(1)

.19،صم.،"طضاثة14قص(2)
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أتباعريئذقد،،ةطقواألعةلإلىأةربحطأرمذهبكانلقدو

نيقيةكلحا!إبانله؟تواو"قسطةطينابننيط:طفأمممدءة(ريوس

بءخجمتوانق2اصوءءايهفيور9عسكأاَأدوالعقل-ن!"طخمكانوا

لكن،وريوصرأىلو+ةةفطظين3ة-أ"،فأظليتهطلأ)بمأجه

"ايمباى"ر4إبةقال،4ةروأ،ذكراء4اشتم)):طاركةأحدأنييدو

قاو"رألهل،و،ه!!أءكدعليكانالذىمقأءفامالشمصوجهظى

آريوس)8،عا:"ارأىةر،حءنا8قيةكلحْقررآريوسكاأمحابقلعق

اعتنقدسكانط!تِبنص،ق!سطظبأن:"ةولصارةالحىقمةوصأحب

ئقةنم4؟ءخاالديئبثثونةسطقطينوءى)عنهخودا؟ريوسمذكب

منخرجص،أ،شحةنوةفيفسه!""فئسعبيهايةءنامقجديةثر31

عليهءتمبىالأد":،اسبأنوثهر،%ريوسمذهبءتضاقاإأ)بحثهذا

من:سأثنا.بوطرد،ا،سيىىالىالمصيعءلا؟راههذهيهرضان

ءوتإمداليهد4قدوكان"م4329ستأفر!صقالاممكادريةكرعى

الجديد،لإمبراطوراافإيثرءتئصةايه!ال!إبودعيت،ف*تطين

الكهنةوأخرجهالمادةفىا!ادهمادونوالآبالمبحتثعابهوأيدت

بعضفىالةوما.وكان،2ئعنا3مق4.4رمجهحبع!الْداوهب!معسأالذ!

!ققرنبمفالمسيب4ْعلوأتى،فهافيرجونهمالذينمالا"لميان

وكان،ادخةي!ولأعنتضلىو5دلتو،با!س:ؤهـنا!خأفيهلاحالزمات

فىوحد.يةفانه"فسهعنيةول4العصالأيامهذ.فىأثناش:ص

تباحأ)تبل،تقاومهلةثالدىةو!ختكاةقد،4ائعالمكاوجه

نامختلفةعيا!خمسفىواصطر،عليه"رجواةيردن!عسألاكظمة

كاءقيدتهعنفعاويدختكاصابرا(كلدم3-323)مية3رمن!قر

وعنفادبلوماسبمهارةذكءلىسشعينا،بنطمتهفيقية!حطدها

ء،لآا!ةما4؟رفمقالئهأنولاثك,9Cء9،بقبطرابن9راجع(1)
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،5!ببريرسالا!ف*ىفاتبحد"فقنأةلهتلنولم،خب،:)أالركل

بمهجدةةسجل*+حدااسمتمطكفىالفصلسعام"حيروإبى،واساتعم

.(،()."..التثليث

ش*نا!!م؟لاأءددخاك5أن؟لذهـررفى؟سهتةرأنى،ثض،اهذ

دواوهامحاف!8إلادأهىراَلمَاءخملو:سآردينءلىنواا)ذبنكالإطاركة

فى4لهالغاةرثء3!-)اممإنوا3-لالسإةفةاءناثير3فالو،"لةطومابرأأز

يرولة؟و)عا231ى*ـها!إء،ار2"أواسيوصآرونثصاعر-الشرق

فىولأ،مادثهفىب!ا!عيثترثثلاهخ.حدو،التدابن،أديحإن

فىالمسي!ىالتارخءقرْ،!ستهموصنىلاههـقأحم!هء+رفةن؟و،ءلوده

.ا،سير+ينَبئعمم!ب

قيةأكلحزرارأنر2تظدثث21مق"فقرةهـذهفىلا!،اوخلاصة

آلم!االسلطانبدا!"و،وته!48ة!اوترء4كانا-عإ"ىالمسه

أعاقفىالىمتقر)اتوحيدمكاهقففسهالوقتفىواْثارت،والكاذ!ى

طميةزوةريوصلرأىنال!ولو،آريوسلوا.3نيالذينالموحدين

أأاتتىالأرلىاحقة4ص*دانتفرتوا40مذصلسادافىجهنحاماكانمثل

الابقة"1،ضار!4زصإثارقفى-كاالسلامء،ليه-ا،شحبهاجاه

دة،يىء%؟:اعهظلالذىالسالْدإدينا!واكو"يدسئانبأنالقولطو؟كاق

،النماروفتهموا!طااليه

.ابهـحعنهأ-فرماءلىتاظ"الع

:ا!لك1المجمع"ءنها!ىفرهاءلتاظ،المضاك

أسةظعشرثمانيةو4يثلاثماءددهآقدراالحاعقألمجمعان-،

20ص9م4.الحصار!بإضة91،!ء
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:5مامعناثقبطكأابن!ل،اكلإجماعبأالم!خ4لبتأعقيدةعليأءصاقهتةقثلم

لكذفى4ب8؟و،،)(نيالأدواءارَالافىافينئتنور!احناذفةلأساانسم)

ا)توحيدرأى1Aر-آهـأىلهبم)فىونغاناك5نعة4إبىديورا؟تُل

هذال!لو،أطإصالإحعتنهذهاىت)اارا)ةرأى،أ)ةرأرءلىؤحو!يو2

+عء
ءيرمنتهؤرارا)صدر"كاالإهعسادالذىأ)صتإصىالص*طرريو

أحاضرين.امناقتناع

ونزوةذردبئنولةpل5؟2!ت!يةهبآوحدوناأقىأممما!ق-2

ة؟سة،إولكلوإك10أ*1،)صطأهام!ا"دوتد!حلاكءلذفتلوكا.؟ئةناْأ

ذا1،و،بهدهمنجماءتبفرذ.ت؟،صا"بما؟وت+تولالأقلءلاو

"خسفنيرمختى!"إلاا))نحلىصائرماتتكايدةة!لاعمذهتمتلم

،ءةمي!!لاثبةتؤ،ةد،المبحهـوأكساأنوث:ولةخ!ح)و،والاصتا!إث

ى)41أط.ا)مهصماةءةءدخها1إ،12ءا:"أين!"،هـاوربذعةتو،سيةيوالات

ء*بةأما،ق341يئالدءقْرو:،إ:)أا)ةاسافى!اأاك)إو،يق-،ابهااتى

الذىلأتامق)دإطانيدتساندهـا4!رئإصفىاؤقدنيةاط)د)ا)خأ)يه

نهج!بلاولذك،قاثتممةكأير7تالتكاوةص!ا؟ولدتةقد،بماألم

!بدةوي!لتنق4.ةْع!كبءقيدةءقيرجعرفىمص"5شطهطينرأثناإذا

ال!سابقة.فىالفقرةصبفكاالحدهوءق،ةيمه!ورألاديمل"وتلا

أ!تجرأخماح*.المساليهمقْق!يةىحسفرءنه1ماف5تزجفى-33"

صا!نيد411يلا!هيدلو،لإهحأةءقىءيىأو!آا!ءةمدةنمابأتعرفا

ال!احطكلبهاةد!لر،أقدءبى)أالسماهءسدة!5تبكنؤل!.طىقىملفي

،رعاثاهجمي!أوا)خاصإنلاد،اد!ن،تموطءقام2أوصازأخقلافءلى

أنبقرر،يننةسهمنءفلةفىاطقةثخصفإطرتقابنذلكويؤكد

لم!،شص!همث-

126ص1"بطريقأبنتاريمخ(1)
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!كنماإ.جالمصهيةاْلوتهقرتأك)اوةفاأشر4أنكلا-س48ءإلااكمةالة

ادلميح.ءةحدةإ!هاثقلولم،،\!4اغاصوعةيدتهلوء"رلأبواررلةمقما

ءينين،لذىوصحد8الص،حون5!م!!بو،ئهءلم!أفىاف141دةءةأو

.الد"بمل،2(يقا)حدالعدولهمىإوو5كل!ف!ءإذاخامة

أمحابأ)قول8تطءمأينا،خصقذا،ط:أنْبساءللإمكانأفى-8

مذاهبمن،حتصنه2خرمذهبطرهفىْيرقلمولماذ!؟خ-،ابألوثعية

.؟I-ثر3آوماالمجفين

تلينالقاطيناحتصقةسطةأن،وخلا"تهفىحواابأطضأنحظألمز

بالولاءيخفق4قليزالما؟ىنيتهْوالىاةربلْاكانظرأحي."،1بألوهـ4

فئر3ينتهوجدوأنه!سفي،-لميهامناةعلىتنصرمافكارةكلوثفبنى،لها

!))و،الأممكاتدريةالمدر"4هافة:اتشرالذينأ"لمفسهمالدفي!جال

تأليهةكرةياتنىمنقيلمتالا،الحديمةيةالاولاكاوْلوث1'فىكوءلت

ئولىدةءةفىالنافا.غيرلاذقطكلندريةال!ةبة3إلاأدليح

الىقطعأ"تدرأنلابد،مثلثدسدفاْو15را!ظاءلىو"خاونماأص

الذىالمكذي!اكلمثليثإلىجنحإذامجبفلا،وارْكأاهثالتعددما!وأ

ى9حيةادعقيدتهأنود:ثوأ:اا+ءجى(ديوراْثول)عنهيمود

محيحايمانالىباودريجملتاستحاتدصياسية"طةبداثتهاكابسَ!

محيحإيمانإلى)شحايهمتىجصناوليص،3)(000صال،إهلبهاستهسك

ولكن-فطنطكىءلىثاحدةةرةفىالبهالإضارةصتة!ذا-

منتصراالمجعوقتإذكان.لهسياسيةالإدايةفتاكن!"اهبءبث"أنه2المم

منكلالىالصاةقةالث"رسالتهترا،ح!ذيد3ولأ،حديثا

.رد*!لاو1رإوس

والمسجهبرلى:)2(إقرإكتابنا126عى"ابطريقابن!1)

(rضة)402ص3م3"اخفارة
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ذاكااليا،4عنجدوتعصمف4كا!م،سوميرار."هـتالصهـ-

أ%رجواشإثاUtتركؤ)يته،وسآرلهقيهبإ"جرينفول4أص"و

العةل!رمو،!قيبا4"ط)تقرعماتابه3وةجرهـلمتهتراثنه5لنا

إذاثم،4نودوالبةاها)صمر"وباأو،ينيةإفر1أحط4برمافيرءللطلانبا

ظاهر!لابدبطلاكأاةالسدحةدة**))و"نةقلا4وأمحا!او؟رزكارأنتج

لأعىاإث،اهت!افتوا!ةزءناعرقىهلداهكأ*ماء!هايخالهْ!فثاذ

قيعة،عتانتكانهاأووصوح4،ءراقىانيىالكاصتبهذهيتحرثق

زفتعر،أن،بف،محيحةءقيدةءلىتماوىو"طيمبةأفكارأمخمل

أدلةكأملوأنها،تصورهـا؟-اطةو،تعالي!ا4ْ!وص،اا"ةصاءتم:للسم

كاذص4؟أبءلهما.ثايخةوالوإثركاظلامكهبسدفارهـاو؟أفأ4ةأ،اا:وة

.ىر"ألا!المجانما+،أرثم6آريوصغيركتبابريمعحرء!ا!قبهناك

نصاربأور2اجبين!6ظيدي"وك)كاقلهةدك!ذء!كا!الرءمءللكنو

وُرته3فىبيمب4عحفىاهلمسهتدمما،التصور،دتفوقة،إ"يةإوأخ

كبطشتعداالثاهلبافيجماعصورحبهوحوفى،للشمبالمشلةلبةالظ

يلمخازقدينالموحدعشةمنألرغمءلهخ!لو،فيدهالأحندرية

أمارماكهةفةالأساث*:تونوا3فأ-،ماءداهاليغالإولألوهيةاامحطب

.أرادوامالهموتمأهلهكاجتق41ويتوا،الم!خعكباد

ولذلكاعالالمجعحفىفيكرصالقت!روحيأتلملهايلاحظ-6

المجععهذازمنوالى(الإعان،نون)وفوهاى))نةالأمافىولعرلم

المسيحإتأليهالقرلةبي!انيلاحظ،عاالةدصالروحألوهيةررْعتتلم

كاتونه،اوريمحرفعمقنلهرورجنو-رقثلاقمضىإلابعدل!دأ!

التثلبث.عقيد"الىالمسيرة

اقولينكرة،قءتة!حوضعييرأنالمم!قمنكان-7

كأؤوس4كأْطلعهاالنىناتالحبي!ةألنباههذعلىبقضىو،البح4؟لوي

علىالمج!خصنىوكا،وأ!ابهقبل.قالبحعلكاقضىبهاالثياطين
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ءلىقىءى!أإصاأالإء!نفىكان،ىر،ألال":)اوأ)مذأهبساثر

،الاءتقاد*بةوا4ث!سرؤ-!رهـهادت"وداجرةةوتقيىا)ضصلةهذه

ا)روححهتلىكانالمجمعودكان،لط:أوأطق"قذدبئلكن:!ية

نيتتأ"ى،يةوالرطا-قىادإخمعدوااللاهـوت"رِجذ-لجى"قىد،ذدُمن

حقوفدي!بلإليماحم!وقتبةدا)تةلميتثمارتوآ،ءودءاق-؟و

.صت!،اصدلو

إ؟فاويدءىإلياخ!)اخيصأن"ىا،مس؟لدينطكأرةكانتلةا

صول!1"واا)4%اءررظرجإلىخب!ما؟صلة)ائكتذبإةد،لته

اللهمل*تو.دد!شلاإلى4ةطروبدأ،ا)ء"يم""4صخ!)14قىخىةالأصها"مة

)إكدرهذاءلىاخ؟اثظلهـل،الوقصَكاث9فىا)تءددذلكبهر!ةبمتى

ذلل!ان؟!ذبعدء،يهماينإدفلا،س!وهماكما%،%وْ!ااقنوالَميـه

بهالزمانيودر"آولهةىهبنوأآب:ثة*لاصير:ؤر-آلهأدينأهِءجىإثر

وارثةاثةالث))ةرق"خاثافى4كامضوليذوره،إحنراْاجائزهـذا؟صاوأ؟

ى!و،شذال!آا)صصيمحىالإتحبهاوج4ى)اوديمةة)14الوز"ثإخقافماتا

يميرقدنهإثم،ادريد:نددا3*-ماإدادو،ولاالىقئرجانم!سحعدة

حد،ءيرالىدح"تن11الرومانلمهةآكة2ذ،ذلكمنثر3ْاالإلهفىاددد

نستعجللاءلىكل،ونجتيئوروجىإتأزواجفياتتكاونكَانت،ى

فإطوراصْماومقراك،ؤألأبه9تجوا!كاْننماارفىخحن5،"ألزمات

3خهعندهةفصوفالذىدد!ئا4؟كأ!ؤ:4كتايمكا.وةد،الساطأن

8إ،ام!+راطةويةالْاسكندر4أساةفىا)خعد،)فكارةي،:دظلماإدالهفيا

اربرسكندرا،قي41س!ردتالذقالأفلاطوقا)ثالوثعشاقأغع!"ال!ى!مو

زو"تريسن:منئالوثهايفكون"ى4الوثةيخيةالد!ةوأ)عد!،الفلسفية
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البحيينعندخ"*مب4!اتاإلىإهقيالاأبدى

ح)بة"جافىالأولى:ز"ورهو"دتتدا)مبحبألوهية:لالة)ول

ث!حتطونآَنوا1)ناس4!اعإلنيىس"بسملافإن-))سلامءإيه-لهف

إ)رأىهـذاwثيركاأل!لو(يهتدءلىمعجزةاتهاأبمرىمنكل4"ألو!

ءيرمنعائ+ألايته"أنفلخ!أءكأاهؤد4)ةرصازمنىخ-ااان

،+ان؟إمننز31الصحون3ْىدالاءتقا2!ن"ع!ظقدبينإطوار

"ن!وأتم):توءا!مؤفالروته:طفىامحابهت،!إرب:يفأنفاراد

.(؟)(..الهسيعت.ألهوقالإمارسبا-أف؟اْناأدققولون

بهاصالىفيةنسا!لا،قيت"44ءرررزسوخرإلىطمأناوءتدمافلذلد

وصدق،بيناراطوس!ئور،عيهوبطرسبموابةيهرضى4لم!ءمرمق

،قيجةته،فىولالعةض!بإثط!ر!يفءإالإفيجلفىكانإذاو.بهأ،وفى

د4ة،واإةوىآهجزاتأمنتديهءلىبرىمارأوا،ط،به2ؤتتافم1و

ا)ناحهأنودى،4المةإليا)شء4"لمكدَعؤماارسلأأكل(لر"الةئء1،

ىنجا.5ا)*إدات"وارق4تدت!لىقئرىكهةي!ولاثتقدوناكانر

منبرناةاهت:"صإوبولىفعلمارأوالما،جوع..)الرسالةهذه

):ا.*إاو)زئو)خاس؟ثبهواالالهةإن،ثليمت2!تأو!أؤرروارالمعجزات

هخي"تاصالإمعالىواندؤهابهها!.عضظلسنرو؟انابر))رسولانسحا!لف

آلاممختبشرأيظءق؟صات!لونلماذا،ل!لريمايها:وقاااثن

خدقالذىاطىالإدهإلىيلط؟ألاسنذهاو!رتأنمي!ثبنمئدآ

جميعترك4.الماصالأجبالفىلذى9فبثاعاوكلويلبرروالارضالسما*

"يرايةعلوهوشاهد!بمههثشدُْلم51معطرقم2فىنوَسا*3الأ

ة"2،(00ور)وسرطعاطبناظويملأوثمرةوأزصةاامطارم!صطء!صنا

بر17-1،:18عآ(2)"،8:29أ؟(عيذ!"
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خذت8التىةالمسبرالةرقبين4!فربعدالمسيح4تأليف!رةضاعتثم

آورفة.اتموراتهايوائم*ثالسةيمفكارهامقح!باتعطىهـزاكل

حياةفىافمكرة1!-ذهالأولى9اليذورتبرقد4ْأنرىوهـكذا

السلامة4ءلينهلأ،دو،ولاالىءرجأنلهايثألمولكا.خه،حالمب

،ا!روجذتغذىاءلإتروافىأخذتة،ايىاةتام-.ة!ايمدهوا3+غا

ام!نيا2لا.ا!!ئمءن".حثا!روزالىاتكالوليا،ابية،،أالةرصبتر،

ألوهيتهمحاولةونجحت،بمده"ن3ثبا،ريدحنماتصوقد،ابخد!ب

.زب)ينا،فامننهصافىبدأتالتى

المسيصىا)*الوثل!عا

منومترلةالعسيحءلا)بحثقصر!حْتقلهيةأنق:"مماثلإحظ

نأالظا*ىبل،القدسحو!اأفىءقيدتهداة!شةللنا!ارحولم،ب!ا

مطفىظهر"ى،"دىوجهءلا!عضا.بخلدتدرلمالعقيدةهذه

f rA I(-مخلقالقدسروحأنإ:يعموث!ولوص،مذدوْ"يدعىجل

يبدضلأدهمضالتهالاستقبلوتد،الإطلاقعليبإلهولي!ىوهصنوع

نذاك1محيينالمصظْىفأساباذاأصاح:صتلمالقدسروحاْلوهيةأن

العبحفىممثلاصاخ!ثألايادةمنظمأمروىماءلىصلومابعد

قية..ح!بفىأالو.الذى

يقولهلالمنبالمر!دو!فواالأصكندرىالثالوثأربابن3دو

فهذا،ضالتمنئ!دانالقدكلطاروحالوفيفىو،دوافقد،بألوصنه

الفراغيملأو،وفكأالأععكندريةبطاريكألة؟نقعالذىاثالوثاثالث

عنههشبتنسوىالانإلىثالوثهمن.ثخقررلمالذىالإلهفىالمستكن

،القدسالروح4ألوصءقيدافعونارذ%أف،الإبنجمحوالمس،ب!اأتمه

تيمهالهالقدصدوحأتثبتين،يىصمقدوْلخالةمتصدين

والطاركاالأساتفةمنمجعاجعلأنال!لطانالىخأنهدا،:5كاوا.وأوعبن
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له!لاق:واوز،اةإلتهيةوءنس"ةدوْويا+ن،ألود!ءظدقرر

فىءفده،نو،لمجىمعاثمقداتأ،اَكةر:؟ا)نحماوفى،ا،سللااذلدُ

بدوؤدةا"لأصاإمة!ء4روماسْين/ف5م38إءامفى4الةول:طث"

اطع41إب:-صهبواوهـص+4ا)دءو"قىاشاير.دورأ""لانحدرلةلأا؟ماري"ذةيه

وءن،لالىنجس4)رْملاإلى"ىوأو-أ)مسكافىآو،))قدسالروح!يةلوأة

لصهـناكانو،ءروراَإةوا!أف")-ز؟ءضألى،ئم؟ءص"ىثاتألثتاطين

.حىدوأد"واالةدسوالروحبنا!هواألأبإنل:!ثلهنلإهـ!الكذى

4ثهألوالإهـح!!رر،ءةارر؟لم!ا،صب-ع،صدإن:ث*ول،نقوءصمم

ن!صرالمعا!ءالرخمءا،،سْشماتدقى)كار"قاأ)ثهأرنما)له!دسإلروح

*نيله!لا-8!ننفىفوسظ)اآصرأ"؟--اتثإفار؟طاواطثقي،في5وأ"،وا

سا*وبمء*د،لةءقافىوأفي*فارإ)قهما-ة!اتخيةؤىم!بهـتإككات...،ثاي!ألو

عو:!ـهكأيوق4و)حش4)إإش؟)س"41أروخأن":ابئءقات".!عو

يورنيناءخدا)ةدسح"رس؟):4لأْطنررث"يركر4؟ا!و15ـه-يمؤءال!"

هتل"حور)نزكازإذأ،4ْا"خيرا؟؟ثاللهروح)!حهض،انتهوحتغير

تاةرْؤ؟قدئلموقالمة1حروانخا9ؤ1،!وءلموقللهاوحرانفةدقلضا،ءلموىَ

)ذاو،ى""ءيرانهع"خاْرةقد،فىلموقةتها"تإنخا2ؤ"ا!و،كألوقةته"تا

3!ك"ريءنهأعناز Jaiفةوااو.ت*الأءإصهب-ش؟ةد4إ-،ة3ءتو،4.ناةر.

إحدههـاعالذيناركةإ):حا!اض:*او44اتءأهـوو:ه+؟لم!ةس.تجء"قرولهتءل

ن13هن.آل،اء4وأثإيهلوف4"أضس،صاااءو،4:ا؟قىانل!ة

لياريهَسإوأل!توا.و،د-ا:،"وح")ةدس!ضر)إوت:إلواالآبإذلثة.

نأاث!باو،ل!ء.كابحناشدد-،إن:تيولثثاَهل4أاؤ4ءا-ثوأ

وهربلإبنوالآبا4*طمن،"قإو،ئإوفغير،)ق1،امرساحور

واقافيةكأأيةالثلااي+صوأ)كأنةلأمااةىزادوافىواحدةهة.4و،،دوا

ا،نهثقاليثا)ربةدس1وروح،ة!ةفىْاابخمصوالذين)ممس*فأعثر

ألط:"واوآْلم..د،،و4)هـ!رثد:الإبنب!امعهـثا!ذىاالاَبمن

اصصو(وثلاثهو-وةثوؤلا،أفافبمؤلانةالةدصوروخيقوالإب!)
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إله،يمأقاْثلا!ةفىواحد،يهان،د!،فىو"ثايث،ث!اذفىوحدية،

عاقلأبتةسالمسيحجسدأنوأثبتوا،:د"أو4،ء!حدوا%وه،،حدوا

.،1)(ةةlنا

؟!وحبألوهيةولهمة"ثقىمهافىزهرهأبوالشبخؤالئماصل!ةبوهنا

ىأإنادا3و،4.-لمىغيرفىيةا)قيء،جاإخيتا)كأت14،قرا؟اتدس"ب.

ىءيدر%؟ودأءقي،وسرا:يلو؟اةف5ءنأ"رىفباهبأتيماتايأ!شأثر

ابوكلىوذ)ثالملك!الداوفىال!الم؟يمءق5889ءاموى::اط.ةe:ص!ص

ة!نية4-ةل؟افىالمجهحا)ئاكانكلاء،من4تأولفىا،ؤ!ءالملكيرألكا

ا)قدصح4ردوءوسْد4ءولطةوااسقفانص"!خو4!اءحمضره

بحل.االشدسروح!!إآبيةولن13الذى،:صلينارو)إو

إزىكانا:صاصبا"رءواوآانواوينكثوواحدااقشوهاى!إلاأطوهـر

عظ؟القدعطوحر9ثسسى،ءظمالص؟أوءنهءظموأيمءظ:ثهول

(2)(000ءظ!أفصلوالاَبمنهاعنماموالإين

لاطوناذ!ٍء،ا"خالوثأعتهلالاول4الة-فا:هاهتم!ب!ن"ةررو:لا

،.ري!ىق"ومهت!ليءل4الفلسةكاندريةالأكأرص)اذىا،سكاخدرى

ولات!نىلاظليل،ب!شنلاصذاابينذلدمقالمسبحينإلهرأصبح

الاثب.ف!ء

،الذ!،ا،لا!ةإلىليدءوص!قاأ؟ررحألوهيةإا)ةولوإنهذا

الناسءلىجر!منقأخذتافي!4أ،-بحبةدةءةأنهـضكامياني.اش

منذالاَباللهوهو8الأولاقنوءثا12مت!ررد،مدرباءت!ىلهأركاما

مقوكان،لهايهق،!سح.بةصور4ادبت8:اتتذ"أو،بحاءثد

يروتءا:َالاةم:اكم،145،146ص1بمقي"طبابن)1("ارخ!

47،84صب51".)اق؟ابروفالمهئداكرأبىابن"اريخ(،2)
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فى!"،-يحأشضمرثتقدفىءنها"ءرقبطفر*ااتأنال!صو%اتهذه

ا!ةبدهفيا)يكانمعو.هتةبأدوادهحءلهـات؟صلمدهاال!ها-صور-لال!

احأ)مرصدإتؤ!ذا؟أطع*ف

ب!الجوأثتدررؤ(خذ،مثكإلابالإلهأالرصعدمض!ح9)كذابخداثم

ت)و...مثماثاالإلهخب"أفأ)ةدسوحر)أفىهإة"هاكال!الوث"ابكول

ا)ئالوثاعغليدردُأنؤبلماتز!هقىب-،اإلدتنع*امىر!في

نيص!)أقأأع:!ا)ظت.IEPا-س4ر)األوهية-*رفأنل:ذأىلإلهر،ا

قخدث2ء،*ءدكأيدهفىلالصءلاو،13م381ءام"ىح-،ا"نذكان

؟مدءنرا"د)يتراحلم4لأْء-يمصيينءير؟واكاةقد.ةي!إلاالحةحقة،لى

.ا)ةدصالروخةي!وأ

وأجبلهإدس4؟الروحبأنقالالبحبأنحنسهأونرلماْثاعلى

والمغاربالمثارقملاْالذىاكلافؤملامقالهاقدوإذاكان،!بأدقي

كاق،يماهألوإلىدطفدبهنةإن،نفسه4!هوالو1)روح4هألو،ول

لقولفاالىذدادع،ذنبهروإلا،ذلكفىاطلافمجصلالاالواكاب

،ل،وعز*ذ!ا؟ووته4بدو،بح"ابافر3و44رط40؟

:ةأقول،بالتلوجواثارلتلإحبالوهـية1باْقال؟أنهقافلأطفاو)ذا

وصصحه،وواصحءرخو-!؟االالاثجلم!ونكسأن

ذلدفىاكعحلاماة"صبحاْارى9فىالاكأتادمور،إْاقوترو؟!4"اف

مق)وةوصلالوإثم؟!متان،لصبحاءلىقولو،و"ضلااهماقض-!أانيع.هاكف

نم.!ءإفيرا)ناصليصلاإعذانتهءلىافزىفىأظلم

ادرلإدابيد.الةثمعسيررهتصوح."أو،مامخلالهلإادادزادإة

،واحدفىثلاثةالله؟أن4اةسكانطتاجكيخفىم،ِوؤبعد40اهـ*رالو،سجم

ئة.!لافا!داصو
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ألق!ا!افا

.!تهالاوناأ)طءث*4والإ!ىrلآؤ:ومر*يئ"-،ا
ء..تط

"تمهدصي)اروحال4ء!ألوير؟-قر*ا-ت*ىاا)ئالوثتمل3)انما

تفلجصَ!و،23-ةأأادخ4هلوأءلىا،تةتتإيمت-العة،يىأركاتاْكاارت

؟وريانيوجا)رلها4،رةس!وناقياهوأ-ذكل،ط:تخهل!"هـإتالانخا

هـةذ5؟دبؤ!،ءإصاَْأا)ةرقههذوءن،ا!يكاتطخه!س،*ةاوتد12صصاوة،كأا114

إ:فىأةو-ؤوا)-آمطانذلاثببروت"*رضءقوءن!م،وا&إطأنآلمكأ

د*ةهـترنياَحفألاا):الوثي"همؤإنناس!.اءواثأء.فىرمان)و؟بأتعذ1و

ذي!!ىأ:شارثءجدأ*وو،للأوا4+،ضع:اكصة)أوعةة؟روىمجهفى،-ت!41هالو

"1،ينحمررا،ة"لوهـت-4ا)ةإء!ثنإيخهل:ؤءتأمخلافكانؤكلد"4)إلا

ناا-أ)ذَاتحالمبانونؤكلنو،.ط-ث4!،االأءرقيةفىة،اؤإنومت)أاما

افي4؟ةلمهـرو؟مما"رعأوطإ،!:اورف!ماتأنإلطوءث!هـإ-4ء!ا،4ةكل

يأفيكالنماوأنه04ءليإضكة،االلهخ!ء4الاؤخخارثوبفىينهونا-ج)

يكلظو(ءا!ص)ا!خأ*بث؟تنامور121كبير،لأصواقافى؟ثىو"طكل،ام

لقدرصفىح4؟أحْم!:الاثهي!(نيب:1،ال4ة!اهـتءاحرب4صفيضالإ؟ءؤ

دذكل..ةان3الاْفىإئهوقبرفىودؤتفاتتو،اولات7وا

إيىثخنمارون*سهالوؤتْوفى،يمصبئاء؟سنخ-،اتاط4*؟ت،ة:

بماففولاتمثلحولا،بسإثولاكللايأ4اا.لإْأنإيد،إلته4ْأءل

ذد؟مدكلثم...إن.ةصو9ابوإجةر*ث؟بما4*"اولا)-انال!بهف!يق

.؟إ)حمها!سانالإحلأثنف:ع

ءىيشدلة*!؟اأوع!!ة4!ول41.1ب!ةقةأ)كلفار"قأدإعايستدءىذالث)ن

وبدأت،اهتهفىمو"ؤأكحهظوطنان!كابح!حعة؟ينقيكوذألاص
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تفقأنيكنفهل6""ط4هذه!ن15ولثر!+"قص-قطلق)9فكار

زئحدائطب*قانأوفيتحلبأنالإنسنتعة!!يالإ!ىالأقنوم!بيعة

طثء"أنأو.؟وعيفالامخادءق!ثم.1،تم"مبإلىجنبماانذصر3

هرالظاإنث.،الإاشانط:بةفىبان؟الذوفخهلالإ!!مو!ألا

ا،هـأةتلدأنيصحل5ثم؟حة.ةخهفىنساناٍلاوابئألإنسانهولم

%إة!االأةكارهذه؟كلبالامخأدهـأطالة"ح)دفا!اوط3ر

رجلفىاقوإطانمايهذكي!كاونأنبدولا،ادجحبأرهيةالةول

كلذكلبالمتميحةأطاؤ4هذ.وءلى،سرن3متشاكا.شر"لميهأ!ماسأبح

الممعععباد،ومخا،فرقإلىمذاءجملتمخوو،مذهباتابيىر،أمن

وأدج!س،الفديتهفئمخالفمرينو3نم8ركا"ذبملت5ظص.اككاخالمجاإلى

وأشابضتيهاوالمصي!حةؤثأةمنإلمبكرالوقتك)ذفىاةرقأ!أهنا

"كما؟؟ةفشأتما

ية:لينسطورا

:طريركا)صورىنكاور*و!ذفىا!لافبابةرعمناولان

رأيه:ن13و،فبئإليهييننسماور؟هد.مقأتباعهصىوقد4ةالقسكانطني

أدت؟وانماإلهاتلدلميمعيركتحن،وط!!عتانأ"لهنومانالمسيحاق

بحواصتانلإبالإبنامخ!نم،تهولادبعد،ولرد!اغادوحصاوو)،سانا

عفييةبييىلمأسكاورق!لو،بقةبالحصةلابالمجا؟زلهاوابنأ،ممييح-إالا

وادعىاطقيتةءتذكا!فىبالمجازعبفىاوإن!الخ"الاوالأقىادذد

معقفقالادءاهو!ذا.اقهمنلهتب!ءو؟فبا،وهمةرئ!بلاؤوقأنه

.ةبنبوأةول

إعميوسرذ!امقملكستةءمثسةخصد*.):مج!هـةاىيمهبطرابن،ل

وشهررتن!ت-بعأرم،41"قسطنطيم"ءليكابطريوسنح!طررصيرالصفير

(التث!"ثعقيدة-6م)
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ذال!وإن،لالحققةالإلهوالدةليست*االعذرمريمان:ي!ولهوكان

هوالذىو)؟"رءنساز.الآبق5ءولودألذىالإلهأحدهمائان41كان

ءخد4:بالى،المسيح4ة!يةوأطزى11لإْنانا"ذاأن"،يمءرءن!لوءو

قةإقوا،أوصةباق!لويقة4بالي)إبىاطهبئوا4))هَلبقال؟،الإبنمع

ن)::نوده!زقولو.،"(نبيا.اْلا3إحدإفممابالكارأمةالإهن!-.

الاانجسدليصمفيولدمان*؟إلها"دلميعيإن):يةولىن!طه.ر

6آ)نساناول!فهولدتفريم،قلا!ادليلاانحلوقناْلو،جسدا

،الإنمانالمعيىوالدقبللهفياوالةلاتسه"يمكرثذاوءلى،للاموت

لاقنومباالولادةبعدغدءي!أأىولادتهبعدبعيسىجاءاللاهوتوقد

ء(2)(النهمةهب!ووالمحبةالقفينحهيإز!زادأا

أكزهـذا)ان:اقهاميممرإنضلونيةلازيننتديرراولوثقول

الميحفىالإاليةا)طبب4أمفكاقلممريمإنإقولهع!عِ!ويرديطاقمما

.ابحأم،سىاقأنةامتسصيما*ول"ديرأوأن،ية1)بشر4"ماجميطأمبل

متفرقةىجماعاتبجثونن!ا"ىيزالونلاوجما،!ا"مجاعولهم

.،3"(يممرءبادةونكأثتحيزالونولاآبفى

ذكرتولةد8بعضءؤر"يهمهاك!،روطسذمذب"لاصةءوذأ5

لنثرالةرصةيعطوهلميزاديبن!لو،يبينهو،ما!،ايوصحعاذدفى

هذابدأوقد.خانهفىحاصمءوقفاىاذمقلابد،زوإنما،رأيه

مذهبه.وعلي4علي!حمص-ؤافىمةر.ح!كجلطقدةو!دابإ!وقف

بهرإتط:مة156!ع،"!ر4؟أبن(1)

ث:ود.رحر159ص،"الأةباطحش!راق(2)

1.1981..عفحة4م1"ض!رة2ا4ص(31
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الأولةإةسمىح!ب

ية!ندر(لأإطريركهـوةدا!اكملنسكاوت4"وفىب5كل!!ول-إن"

،بكاو،ا!نءلاتهْإصاكاأته؟قاءلمن!ء،لوْالااللإيرلسكير3لمدءوا2

دكنو،وذوس+وصثاالممرالىبؤك؟كتب،كاوالره:انلإطاركةسا!ش

أ-قفءقدالاحمناه!ذووفى،ءوةفهءلىوأعرذكبكلجألم"نسكاور

للتوبة،م؟أءمثرةهل2ءاووبدءت،زسكا،رةهـء"رمام؟اكمكلحاروما

فأعي،أدح"خيسةثقتوااثسعاورانتمركيةنطاأأسقفأنيبدوو

وكان،ناصوللأافىةلمدة)نهاؤتلم431مطا،سىفى!حبتدالم!

فهابدوو،للحصورر!سنإلىالدءوةاو2ووبم،ثتينماالمجتهمينءبرد

مصرنه؟جم،بصبأالحصور،ولمفىذ،يرخبءقدماالمج!خرأىيطرفن1!

ماع!اهما،ابج"ضروقد،أيص\؟مااعقيأاتفيحفرولم،مذهجمهءى

الكر!صيوكان،العادةصكاكلندرية111؟؟4،صبروكانالمجمعوعقد

تمثكايلهاحتىو.التضامث4ةص""ببت!قهءاءلهذ"الذىاهـوىردن!سرث؟ا

.ومحندويةالإوطاركةإلاالوقتذكإلىروالمجايراصفعلمتها،نها

يقبكارابز*ن13اتذرارتأر"ْاولإ"ق!عا.نمىاثم:لأهداة!االمةررون

وئذوا،نفوهولرنوهونسطور.لكاهنااو:"وأ"!:فةالروا!اأحد

نيي"!يبطبم!روففإن)وبقإلاح-،إوأنالإلهوالدةالعذراءمريمأن

:ثقودن13اكأ!فسماورن1إ.4:دا-لافو!والأةنوهفىهتوحد

ي!كونأن!ونمافإالمشةيمالاكأإدوأماني،،ولااتفاقهوالاءادإن

ةح)يخمفىم،اومصرصهيدالى.هـةفى،سعاورأماو...ةطبمتينماأوو1

نسطرءقالةانت3و.ن!ق"لهايقاليةةفىودةنمات،ى.توات

فىبرصانءطر)برصوما(ثا!طونلحبزهبهدن5ا!ا،؟أ،ستند؟اقد

فى13وثه،أ)فرصهـ!زيروزت:قباذ*"مو.رلاملك"يخانوصآ"ويعضر

أدراى،"فىا)ذ"طورية/قكاارْتولذلك،نمرسل51وخاعة،قر!ث،ا
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أمحعقق"صا)نسطوريةنمسموأفىيرةولمفراتوا،ض"ل!والمشوق

نِعالأهادهذ.فىوندو":ءذمبllهذاتاحأإنوثقالء(،،هـر؟ط-ذ

منأ،ثةاقىالإهعهذافىحدثانهىي،.ؤ،افيا.أ"شدد؟6ن!اإلى

.المشرقيونءولنئسقوالفا،مخا!أريرىعاناذىامحندريةالا؟مطريرك

يةالأسكندر؟طريرك،وءادالإحعم!ائروين4أدنفئنوةقا،لكَودطَن

ماعلىهـست!سأفىأى،!فتمفىالتىفئأما8وةالطإ)جملم*راو

وءةالْد.مبادىءوص*صموه؟قراراتمق،وهمخذا

..ألهدكية:

انالمسيغ2فرروأنهالأولط،سفْ"أكلخفىاوات"ةمنأقئذفاان؟أر

ثئومينكالة1إاتحاداوأنواصةغوم1وتان!يةلهحقفاكوأصإله

فلا،،الإنسانا*حادخدالإلهولدت"رجم!ولذ"ى،9ص!ميحولإدة!اقبل

.6..0الإلة"لمدولمالإنسان9صدتميَرءأنيرىالذى!فسطورظلهلفا

الإسم!ندر!لأةبا4ابإماذ!ب؟يندوا.قءى!سمانىالر!الطدأنلئوأفيا

"رأ!حهذ؟ءال!وأن،المجمحخارأا)جهذهبوماالمجسعلرأىمخالفأ.

ئلأالمئخدينره!ىلاةتن!ة!تيناالكابيهلمتينذىا!مسيحاةىك!عْ

القنافرين.ئنوجمعْالهلافاطاوأزْ،الأةلموم

والأقنوم؟اا!هحتينْالةولأتئرىتاظ"ررلاهـذهومنكل

هـصذهاع!أى!صذلمدله!،الهلمكونزعةصاط!9مذهبو5ا"لوأخد

*ت9،ايتسمية!ةرُومحص)دْطوراا!مبرالغ!يخة؟االةكرق

."،اءتاقهءلى2ومجملَالكلولذكاثءلىا"اصاس:بكانثرالإءبرأ!

ذهب!الررنج!س!وكأحمنال!ذهبذفىئأعأءلالهأي)ةظإظلاقؤ

--".حزمابناننءامذكا!الى

!3أ!ارةوةه!،158،،57!1بمبطريقابنتماوفي(؟،أ،

!.-،ء.-،-"س،-"؟.!اعق1بم
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و،لدهاةإبلجاعهاأجدمنهقهدة،الطكيةبثرجر!جأوالي!*ذا

،دوصدوكالهاقهتدة*،نيهقإبئ):سآللملذىرقا1*؟اينو.هولها

مجق!إق!،4ر3و.فئخلقكلبه!ا)ة!لقةان4"اك%نرحم!ه!"للي

يكا!لم،الأد.هاركا!اقبل"،إدتهنيررةمولياكنو8قفيلولإهم!هـريمو

نههولاةفى!هنهبريثةأكلةذىكماالء!،ألقلدحبلاو،قطلا!ط!ةإقه

31إكىاالقا!ةوأكلالقاطالةكاءةن!طين،حوءرهومنةقل-اثا!وحمه

آلحالقةا(لكالة"تجبثظ500ه،11العذرصش!همريمتوقيصيبنوللاوينل-برلما

؟نكا،كبرأآدكبنطة"فيير.مقاعدنيخلقا...ا!ت)فلققمخلىقنهمانلي

ابعاطةرو!!الدمويةوْ!كبهيِرر،تجامالمإ؟سانم،الغق!سةفيابحابىاعذرة

!1الننى،0،/ب!وأغبما،بههل!جو91،لإلهل!هبهنىالأقه"لمقه...برةلهكالاْ

عوتهـ،بر.ولما"لابو!هِويلتثل!في!ةاصبرا...لهدو...الإاليا)تبثلهث،ح!

وِإوبرحالإءبمعحهواركابئبى8اثيننيي!لو،ته؟اسهوهرء"ناسعق

جوورص!تليهاحتنك!!وجلجما"؟أهمجلهنماصبكلو،احد4إإهـو4

لهي9أمئى*!ظربهنماغهـس.."،قي"يخليتر+إكأبر"ومرأقيا!ا.توه*!هل

كي"ريك!...أثصت!عةا)ورولدوةوفي...العدم!ليح"الرمبنلابر2

!ل!الهبه!1ل!مفاليقةنج!من...!ثعسعيرني!وردلهثهسلحاع

+.هب91ثاليليأننجهس!الناسبرت،!كهأقيإبننبحقذلمذد،..صا.ظ

!كترطاصنجىب!تب،عةل!بليىية9ء9ن5الإنبانةط!ن-اما.!يلى

بيلفارقها*نليت!ر!بمنهألديالعقلقر،ةتافةر!*ءنه!ا!اكالفرطابى-فى

مبنه،رلهمتالذياب61!ههـأ.ةباتي!كهوبهذ!...فيومنه-الذيالعقل

!هل!ح،وائبنطض،القيقوه!انلانجييكاآاببربرح،،ةلههضهافيكبئ!الها

91نتقإأ4.صالناييرتيجبر*شوأتبماكالقةالحااقه!طةحلولليسو...-بهما

ضوذخلطببههاو...كعبأنهعننهرينالحبر!امنوا"خحالاتنيرال"*-!

فمتنثر!،الحبماديةا!يرلالهيةذ!طيمةنجهالهطيفة4رإؤوب.!ظيبة

مفخلير%الهيبىلالهبةألهطبي!مقموصحيئولأنُجيعهاوفأ!طهاً!قي

يبة!ههتبمالويط!لىوسائالةمق-!صاءيرمقديةالررط!طبيعه
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ا!ولاأيةالغليظةا!"!يط!سيم4الهيولاْالجعماييةمنولا"أ!خحا!ة"(يعاحفة

3؟فى(ر"خلطةلءني،والجسدا،:هْس"،ثلةصل،،خدهماقيدؤلاطلأوتثيرولا

قءاله،قهقإلهور"هنْة؟ورؤرو:..ةد"اوصرةقوأمفىذيد!(،و

تعم9ولهالن!ا"وت،لمقْ..وطيص!تإيها"2،هثمبمقمخلوقغيرمى،لوذ

عليء!عأواحدكلابفطالههر"وؤثن000نينذويإا،ممبح؟"لأن...!مها

إةولوادكأصابإرا)طهيم*"ينءررطص"اواكلْايىير،رد)رادتهتهد،-

*+؟وصناهر"وينل؟ولم...الإلأذيم"إالأءث؟االث"رىفهاااجو..:.،زمالههأ

!ر،ءخة4ً":اسو"و!يزللمَ.،ا؟وهـر4"سهله*ءتق"تههولا.رث!ليمحطيها

واتجه!بمنسالمشيمامةلأنالإويمتي،؟المثيما"ة2،!لسبهق000قلامو!وى

ل3و،القدصصروحنب"يف"افاؤه1"ب!ايشاؤهَاماثل!ذلو،ذ"4"اخهل

روخ11/يئاؤ.ماوعل،ص"ق!والروحالابإشاوْ.الإبنبشاؤهما

ذل!3،رفة)ولااصلافيينهمليسسوالإبن!الآب!يشاؤه)قدص!

!2ات!يشءا&يحلزنم.لذلك،،للخاعةلي!9لهتلمس!نماا"الناسوت.ثىتة

بلأمضبؤفانومخلوقحالقهـإن"تمو"ضانْ،سيةؤنم"!)ءينتمنينل!جا

وأصف!-ةلهجئهمديءاهمنترل:الذي*و4،أو...واخدبألههوممخل!ط

ؤز*انىبئ،وله!،أزلىواص"و"أفنومج-؟،..اءا!نلاإلىاخسدط

الئغ!لأن،هتو!-1)رملصبولاصلوبعير!!قصو!بئامهت،مملوفي"4سوتمبنا

لىذ!و...اتو؟لاةْت"+ى"مق(ولي!ى"ت1لضإ"صذاتمنتو،اوابارأ،حما

سته،وربو؟ثهبنوةجةْأدعؤو،هتو"أتبْ؟أفيَحنا.مهيدلأءوت"مخادلأحنائر

ةوةأمأصالو2القوامديمل"َوض؟حدوألمسبحاأنقيينإوءةل"ذىلنيةبينْو

ةقا8.صروْ،لهَ"لمة!أئابة،لتزلم4ت"إ"طبيعتيناذو8لإزلى"ا!كلمة

-الى!"11ْْ:"!01أءلهتةضئمىاأ.."4ْالملنكانيةألهنضر

؟!7ر؟+"؟.ء-"درا"،نم.21

لإا؟ض(منفقا،فى،"الر"له!مأناط،تلامذهبتباعأ4لمليىاء*الة!ى؟.ذه*ْ"!"

*ضتإل!بماانَتنتجفيلإمجو!ةيْهلط؟يبقيلهةَر"مجى)،1ا،"الدغبماء!ال!إد"!ا

ا+*كاا1،"،ل،"ا!9،"ْ!داص،"10-.،،لأبملإاص%+يمطؤىأ!إ!ل)ءصو؟!،"
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م!الميزانفىمهبهالأْص40اترابامذمما.ئها"وقفنانليكاو،بهاأ-ثنا
ئر.:علبيها

م449صنة%فى11قسا!ومتينلكابي؟ا)قولصدى

وبمصد9،سومملإُا!صغيرثسْلاوذو"مدْسهم!ة!مقأربينبعد

،،3)،ىطاأواو،(2)ص!ي"وأأو(؟"سؤتشيواءىيدهبراةي!"بطلقسط،ا

ج-،اوأن،4ب:طافىافاأ!برسادر!ـهدوليىبحأجسدن%):!رلكان

اينJ؟قوثم(واحدةطميعة؟مقدس!تلاوبكلدطيعتينعنألتجسدةبل

!ذفىل!"ولما،المةالةهذه؟تدعامنهـوأولارأهب/اهذاْد1):قبطر

ؤيكتأإسعاولهضيةوذقعكا!قدطبيعتانالمممبحإنقلناأنأ:قولهكان

طيغتينمنالأقهوأ"بمد،،وأقنوم،-واحدة،طبيعةآلمعمب"!/،ان،:ضول!

واجدةمةطرأ"و"!تمنيةءنهات؟زاالجسدوةعا!ذالأمخادةبلفتأكا

"زج-يتزفمقفه/موببهلر!أ،،ولكاظلاهثاضارو،و(أ.00ا،لىاضوأقضرهـا

لاكاق.الذى-نلل!اأكلأ"موها،شعبىمهصو؟أل*4)القسطنما+قيميىكبطر.ةلمعنه

بص!ةإخة،دم-،اف؟)بئمهونم،بطاركة9ءحيمعفاص،.لذأكآيهأزىير

ئ.إد"المجطع،لخ!ه،يةا!سكضدفئويب!مقورلسبىإ،،أسفْألمجمعهذاوراس

أصبحنرإبن!الهينأوةطحلألكبذلمجلساريس(لقضا.طاثقأو)حطْأنجش!بؤ

ةلافلبأوْةف!إجمالاأؤ"إرث،*المك4وهصىبجلر+وفصعيد3د-ر!الزأىذله!

)-لم"ْ،*"ال،ت3ْ-!:ر؟:،*ل!*.9010"ا"3"ةي"رد!:اكشلأ.وا،بمضروئاضةْسةتضت!و،ألةروفا

!-ة"--،ذ"-..،1.:*.\لأ؟6!-3لأ"3فن؟.بمبطزيقابن!9ؤ

،7-،؟.إل."اة.+لأ.؟،.20عين؟مب*-4:اه.ة!إم!اهصه121.ء

------،*ءصرفىالميحبةتارج(3)

كا!."جَ*!ة-!!ت!أَ.59؟ب18Mص1،طريقأبئ(،)
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كانجتاوئيكايسزءيمهاالتى4أ،لشية.ذ5لمق:رردانتورلقولىو

ق؟د)ض:ينإطرابنلهتاصا!حثم.اديحية"ارتفىأثرااكيمعاءطم

!ر!!ا!صوصبرح)31ألمجرذا!ءلافيوله(ليو)اإلإا)قاط

.(2)(00اراتةرمنفيهاغذكالارتياعه

ا،سيح.طيعة،والالافتلاففى..م451صطنية!ةجمدوءح

ا؟.فرالنطاقخ*اوعىا"ذ.قارتالافىمقاث!،إفسسماجلبك

كا؟وامتفقين،اةد"االولطهه+4بال"قوالمل!مق،ذهبابابأرستصم!ا

فيه!عفمواان،!هقسيفوا"لم8م!دت."عأتض9المسيىثريةءنءلميه

ن!كبما،ونهممجاحينئمينأنلان"لوم5اظفووربما،يمصوهونب"له!شرىاط

يةله!لممعاعلوةل،بينبشرزحرووحووبئرىد"!ملمسيحبهأو!جم

ألوا"ةبالطهفيلهقول"ولمحدماالمحلافكانلهن!،فبالموىء

حه!بملأبطا.ركافى،!"كأوذو"يوصالم!ت!مأبئفا،ومذهب!طبيصَين

اف!(بلفاريا)الملكاالىبالطبيعتشهولونكلأوافياكجمعحالأ"مخاه

Uriدلهقوفيهاغشوما،لثمافى!حاةص!اا"يهايثكوناط!رالمك

إمالاصحي!هنكممرصكيليوط!لصصاىثدكى1،و-فهلا!،ىقهك

؟نالملك!ريج،"عيقيانفأمي-ذكوفبرلْأثرهاوالهفاء!ر)دأفه

أفخبوس!ال!امصوليخطرواو،يةخاقبو.دينةفىافيصاهمةهتمع

ءلهث!لااماصكللالأمانةيظتواوابئ،إسهفىافئلافيعلاوطأفىأو

،*ا!صدشيعئب.لما!ه!"!اق)ةسسمجعباث!ئيا.المقدسةالمجامعاللاثة

طوكاا!لسفىالمقهمموكانأصقف،4"!مالخةيدو؟يةفى،جتمع

قط:!أما)2ر!ةو،عيم"نطاأو،صلمةدابتو،يةماتطتالقص

!يصلىوصاحندريةعي9أطريركديسقورصمغالةف!ادأ

102ص1%8مإ!!ارةإفعة8!
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يمموعبرارانولبتواالإثة!نلمهنو)ثم،احة"شيرصضالةعكللافهته،ءوا

معناال!ياقوفىاللافىت؟فىهع"أيهنامي!باأفوهو،فىانوإ)يله،المصيع

عد،واص!يحةيناسوماتوكأ4ب!ءوا!ي!لهبطبكتينفميهر،صت"خافى

الئاقعم!ا"ل،"وفاوثبزأرثوس،أو"لعنو...عنيقية.ءحفى"اههاورووا

له،القدصفيرو)نلواظ"و،سفيو9ضدعلف!الفطةطتيةا!سسعالنى2

ثلا!،بيم،وأقاواحدةطبيعةواحدإله؟ةدسوحورالِإفيوب!ا!ان

ادىلط'وIةسص!مجعلقواثبترو،س،يومقدوالنو؟،ثة،لاه"و!و

حي.دايسرعربئاا.ولدتإالا(طذر")نصريمالواوةعلْطور،،جتصج

بأدقوثهـ،!،+ثالناصالطبيةفىخالناصولإليء4افىألط!عة42أمحذىهو9

رستتسقوورتطراو!ملوحدواووجهأخدو3أقنرمومتانعليبلمسيحا

وكان...الافىإذسسءحلعنواوةفوهبردتسقودصبمقالايقولرمجن

قورحمىبدأناوزعِولاديسقورحطمجقا!واقاشوا؟سكاندريةمصر(هل

فصادالمقدسوبيتفا-طيناحلىةفىسارلمصاديسقورسفأما...!ا!من

.(1)(00هتاكهذهبه

كاقومأقاشمفةيهرانرماإء،،ع!اقراراتكانتهذ.

!يتتقديرفىأفلوةكرةمخبيذأجلمندبماكانحماسمنسوده

!ثابعهوء!الاسكندريةكري!اكبرأىوجموواحدةطجةبملهالمميم

القبطيةالأمةتاريخعشاب3عن؟قلاة!هؤ،أبو!سيخ.بخاءه\لنا!*قل

ص1ريسقوسأنمحاببىومةووؤمندوهب)ا!حاقنر61أولإوكان:كيقول

!حاب!ل1عثهدذالبأعنثيسألر1فأل،لإلرامبنية!سم!كندرابرك"*طر

؟هِتمتظ"نالبطرد!كمذأجا!تإلو!ع!اتلجىه"لمقالأسبابرنه!

قذ"أتم(ندونمجعاشكلدي!قورسأنهؤلاهاعزاضفكان

+ادقةلمو!هـ"فىببماباباي!!ص!ر!لن4ف!جت!8أ!سبولىمإثبهرسى

183-18اص9-يق!.)،(إبن
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؟قا.ديسغورمربالمجهحوةرراد.قيم،الرأىهذاعلىاءحو+ؤمندو؟وا

فىأعبحتكأا1لم،بقلهمصاابر*حفىكانكااسة9ركرمىءيرءلىودكانه

مماالا"حماعزضاء،تومنماضقيصمىث!حوقد،الإمبراطورةربماليد

,Jلاي4؟)إ..أ،دد!بلسانئاين18ةجميصبون40وحَطابى.ند،-جهل

هـياجش4!"صاذالأىصذه5يثلاو"أيانالدين4،أو4سادفىبالى1

قدوةنواو!يأنم!،اعبب؟لىولم،وضرب!ف4وصوووصراخ

نربم!ولذالث،والسدادكاةادءورءلى9لأءررتمبيراو.االدوفى*بالمف

أميلوأوأءالهر9لهمَولءقبدلاوالدليلالم!اترةبدلالبرفىانستحملواؤأن

.(1)(ءليم"يتليماعسالىآث"اْد

متمب"عنيف%وفىةءدفدةمئ!ة!:،إو"ادت"تيدزهـرااكيغكأدو

تار!كتابو!ؤجر.الذعِر.فةآتأرإ-رقيأمخاذاالى!سال!!ئ301و

سر.!-إدلحزب،زبمناضسصواالإهحأعفاءأنءصرفى4ي!با

."2)(هوءب؟آلثايدكدمندرءمإثذخصر4؟حزكادو،آ"رتايهو

دأ!طصاأجلمقييناصصرا!اجءواطفأولعنه:رسديسقفىبإن!ف

لطهيعة!ولتة،قى!ط"وريس!دةنيد38كماتصصاأخوإ.ءةا!!طريرك!م

طدالذىمنفاهفىأقولوبمهد*-نبضقلوبهم!اوظ،حدةالوا4والمفف!!لأ

ةضونكلأ"قفيريونلمصراوعار8لهإلناسواستجاب،ءقيد!4إلىةيه

،وقدالمكيئ!ةأولوستينالطبيئبدن،ديالإسهعشدريةكرعى!يجلس

ارعواصطرةإطرلآافم!خعتهـنةعَثير؟أصماا.ذلك5!بمر،مريون)لاقى

مصرصس"هشق5المظعىأكالبةلكنو،الطبيكلشينمجقيدةأءتهاىَالى

.ة!حأالومةالط3ةبعبدمتعصكاكنظلواوالاصكاندثية

لثة،ثم4طبه،،6صة:ءزأبى"للثيخ)،خعوأ،يخةىمحاضرلم!2(11؟.

تاليف.91ص/جةان4الحاةءصرقحية!اتمرغفلاصة(2)

بر%/..و!و/.!-.القبطيةفيقبو9لجنة
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:أدج1طبيطةعليالاتفاق.لعدم4الكظيهَت!ثاوأخيرا"إ

ِخإ"دقناأعنف9بننا،فاثيننشقاقاأعظمؤيةخاقيدوأ،دثبرحلفد

ا"دةلواا4أ)طبورتيدي!ةصييةرصمكندإراء"كاتكضتصةقد5،بحاءباد*ن.

ءيمالزديود!ف%نزتومقا؟قباطخ!مجلوائهـا.وكأتاللةحأ،الإلهية

ذلكُوكان،لظمقاننمار.فىيرقمنثميةالممرءيرالبلا*عقدب!وحط"

الدولةىالبلدانمنكثيرفىصادقدإلمسبحتةديرفىالمةإلىالمذولب

بالطبيه!نالةولبعقبدةأ"رىافراء"قءير!1و،سكعئي.؟امور

وا)!صطنينيه،ومة،رعشيسةود،21آ"أرءلى.تايتادوالإتنبت"بشملوا

عه8ونرت+!شنو،هرثم؟!د*؟ر،هراغواقتكلوين4ثر4)أبينأعالترثتداو

لهوةايذ.ئصييقفوناطركلالو.طلةد"قئ،ص!حهبلحلافيءاة40ئسهتوا

لمذهبه.متعصبحزبوكل!نالىإ؟ةمةأره،آمازالتو،يملحاؤلمععىارا

هولينيةو-قهيىكلحن!ب،هبرفطالمسيحيه!اريخْخلاصةعصتابفى+بئ

"،قيدوأيةكلح.صارلكبئ:لوافقا،4مدباا1)*امة4-؟9-عتنث!قاقاءبدأ

ثيةمكا!أمعذكاىبم!وقدءقدت،همةلجاا1،!سبية4أدكانبشةاقة01بد

الآ%لإِليه،iالمشارالمجمع/عقيدةشجبصَالةسطنطيمفيةوفىالإسمكندريةؤ

نرةيامجررةعرشالقسطنطيخية"قىارركااضاو،"دةالوةد)عاألىيؤدلم!ذ

لعابيعتنباالةاللننيصرونواكاْإذ،الخا"يدوفىالمجيلىتقديعتقدوق

!لونهمود!،الواعدة؟ال!ا*يعة#IAJIنود!طضبوويشابونهم

يغيرفى،3وا6!"4+ةطنطفلإاأويةحندربالإ"واهء*تقدمترلسعلأةص

كن!)فلبياعر*لب:ْو"لمقيدعسيبوقل!يةرمحند!ل؟ابمد،وال!ذ.بسببو

أتجا،34سيوبئإ،(،)أرثنذومشيون،بهقيدقه.يديتونالذئللك.نمبة

-*ِ.،2)قبطية9لهكنيما-ية

،/أ.،ء؟."-أاا"9،أل".\-أ:..؟"1،07*،،ة،،ا!-!"،لأ،لا

!ْملالة*"إ*،؟ض::بى!ة،اظاصىيناكممئأه.أ؟كسكةثيالأق-)ْ(1)ب3لأ

"،آ.الضانيةأ!لقة93صلهقبطىالتوفيقلجنة!2)
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مئقم،5!اطبيعة،ولهوالنناز!ةرقبالتص!اا،تهىوهمحذا

تاماإتحأدصدت1إل،سألهثعليعةةبيكاونأنيرضولمنكالى

فأتراطلمع3زلأمقوحمم،ة*إصطبب!ة،عححىءبااللاصت

ا!ال!لهغت!االكهمي!ميتينلدعظ"بينَوت،برلهنا"وكيةاللاءوكيةبا!بيتين

و.لأجلى):،ةيمقبىلمصرفىالميميحيةأتارج!عتب4كطاولهغرعةيةالمصر

المصإلة:5ذ.فىالمحتلفهإ،المسيجيهالكالا*ئسءضاثدهناطبت!الغائدة

كيرلىمنإيمانهاتطتالتى1ىأ"رلا1ا،ستئيمةفبهنبقدا-1

يق"اكذلأرثرانيةياوال!رهينيةرلأوا!بشية1،ىئيدبمنا!امه:رسقوب*ودد

!لإ*ةأةنومو،،الاباةترمالأدخمتلأمةعدةاواذأتاقه"أن)قمتقيا"

مقءصدالإبنااةءومأىيكآفى*تنومو،نْ،9قدسألروحرإقتوم

حد،وأمعةالجع!د1اهـؤكلصيرلاا،دأ.أأعذ9يمعي!!و،(\"الةد"صألمروح

والإصتحالا،ج)!كو،لاالاخلاطعقمنوة4بموهرميةذلمبية*وحدة

منواصقطبيعة،اثج!سدصارالإبن،لاغدويق،،الاض!ل!منمئة!

.(ةحد،و!مم!ثلو.طبيتيئ

*!ي!ل،و22\لارثودكسيةآفيةص!لالكنيهمةوتمتصْد-29

ف!6دكل!وهلىومثفيذْين(طبيعتينالأفى(ن.!ة"ومالك!وليكها*،

بت!رفاحيمشعرىلتو،يدمتزبغماوالقهاعد،إلى!قوهسعشرغ!2

.؟عكاطئ!أئلسدب.يز

:نلإصرالبةبى

،لمعربر!أخصاص،قي!ةترة،فيصررطوويئ.اغا.اوحبروط

هن!م!!!اجوقوىو،إلتصببام!كوقي%قيرتَهمشيد!./نو،!!

.!عبرحلهقديرليىمثىومنالكلمةالتجعط؟نللفمالةويخااهذ(11

ةر!ا،8!ةاجغإو؟.آكه!عا4إ.3/لملأ،!يمتمحئاوو(ليككاصأ!21

/،"ا.ت.43"1"8*م
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)هبهم*ونىلإْنوءولوبرلةنحاخحبوناكاضذواكن"ط:هيى""هبنضاتاأها

؟لقرتهمةتصتوفى"أ؟لنا.!ذهوفىْ،ين!!.،أ!نادخدمالصرإعكانو

البلادجاب،ءىأذ9لبرتءةوبيدءىةدا"قرثبأظكردىْافىلاصالساد

كات!و.(1)ذالوا،دبةاملي"الايةورةوضرالمصرىالمذكلبالى!*ءدأ

!!ؤيجعلهكا،ته؟خةءيىأ%تم،4ساببنةوسقألتأثيرةوى4ادايهذا

وةوة.نهبياق"ر!تهر"ةءإلىاحثبرأخذب،؟س-انااقلوبفىثر1واأبلغ

ا"المبلا!فىةطو!،فهذكابالهغوعلابتهو"دة4-خماثق:،4؟لافئ

ء"فبءن4يص"!إهبماء!تمخير"أت!ىجفصيخاءومخاهراءا4ةهاْس؟ر

ية،رطوالإمبرأإلإدءنادكثيروسا،عها""أش3و،/صمذظهر،ىطمأدكأاثأ

ةولكااذعأبرا"رقمنصالبايلبمامق"كان4لأبى8اذ"أابرثهةوبىه!ْو

ولا،وأه،ثيىصصروة+ىميد-اىيفييرسصوْد13و)لهيب)طزبنا

تقعيركادوأب"ىاذعالبرخرقمقهس.ابل:3انيعقوب"4)ثقألتلإذ

خص!ملاأن:لتهءفانت،3البرأذءىوي!قوبث"ءمىوكان؟:ض!،؟هفعا

مواذقأ،وأصدةومثيئةيئبوهـرمن:هـروبم،!يتكقمنواحد"طبيعة

ير؟لجزافىوالىلخرج،ءفيلملااوأةتثس.يىصإ-ةورصودسويرسللةو

و"جرمالمناسأهانةةاز-د40ارفي؟وصرانبتفعرصوالحرِة

بةوبيبمتلتهءقائلونوألةايعةوبلدينبونا)تاى"ىفبخقالتهةولودة

راريخعقكتابةلاةزهرأبو"خيع!))كوةيو"2)(يةةوباسممنمثتقا

نةالبما2دت5فاألورألههةفى(89الم(3،مصرتمةوبانةيمل):ية14)قيالأء4

ع/،(،آ،!.ا(،-)(!ص.ومحالهو

منتصف"فىيفو.ىهطِاثننرى!:3ن)ولي.ْاليهقو"المذهبوانءذاَء

.،.ا".3"102ص3بم،-ما!ضارب4ؤص(11

،.عناى(رعغ)(2).11°ص1"يق؟طرابئ(2).

."ء،18841صلهنصراْيخةفىمحإضرالهك!(4)-
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!ذل:ة!قبتوأذتقركأتةدةدا:ـهأنإلاىد!ي،ا،بلحدصالفرن

مجعأبملكل!عقدالذى؟ؤ"ثيىس"طبيبهـو4!،لءنلصأزإن،نجكئير

د!"قورس84اص!دهاءخةاالإمعى"!رر8وم849*!صقىفى،،س!-ةإ

ئهمءقيدقياصوبطريرَ؟3،ءقنري!صملاتلقفه؟،يةإحخد؟اكبعا!َ

الناسواسشجاب!ناك4+أإدحاث."دبةررصمئفىممنةد*ةءو

.وربذنوح"دةو،.نةماور9).كةا!لهرو2بيةهدءقيثصبحأن،!صئأتله

كلحفىيةرلأسمكنداكيربكاصاىرو5اهـذصدانبمافر،الزمانذلك.نأبمد

انثقوالذىقه.طورءقيدةأجلمقعقدالذى،31"خةا؟ول")ةسى

.4هفى!نو؟لمثرا

ءخدبطريقناءنهيكللقلممخالفارأثاعندريةالا6إطريركورأى

القولىمقبدلاالواحدةيا)طبيعةواسا4)اكانرأ*زلمهلأ،لذدذكر.

فعادبا!بتينالقاللالمجلصراىوبىين/إينها،لمكوةقثم!(لطهيعثين

كأول.،ءفىذكعيكاايهمإالأصصكندرية؟طريك

!خَزمانإلىمفىالق!؟صأروبىاألميعةهـباإذبكونذكءل.إدو

:س؟سقودد!ءفىته،تايتوىْثملىواْلاهورلذرتفييث،ولليلأاسافسس

مأجعلىادءوذقوةكهفأصفىء)يه4الدأءذيثجاءهثم6وصاةثبمضالة

ني.اثكرة11ليهاا!ذهبذصب5،آصرعواْبشاره،لار31-،ذيوء4

م4003*"الحأمصاةصطشطنيةاوججحلحيالىاالممميح"آل

ةقِفحلهليض"!يالىا،سيحبمصد"انإلىذهبمقآظثينامقهةاك

ارهاأصاةفئرأىوفىو،ظرف،اا)ضرعقمعا!ه،،الوجودفى

يلةطوم!انمتزالتكارفهـاضرثم8مجانرصاور،و.!!أو8وا،ميصة

قامة.لي!الأرواحوأننجةتاسخنوصأوريال!تخى

فسارع..لاحساب؟بمثولاقبامة":اكالجس،ةذلذعلوفيا.

9لق!طتطيبةكلحفى:حقدأءرهر"ودبالذ،ىالملكإلىنو!"61.القساوت
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بطريم!إبن،لا!ور،الك؟؟نيا!اقهلولصتطر"ذجهوا1ص!قوم.53صهنة

،وأذقره4واهصيصهاوإرتجفىأساةفةإكإا"جان"طيرء!عرفىكادْ)

"يالياأىنمْطاعياا!خكانناصيد-سدإن:ضولونهؤلاءوجن

بطريركبينوبهنهمجمعو2*ةاشخصجهةوك،التممبمقاةسعح4خيةِ!غ

ينفراحنماءددنهبمطؤء4*سماا!"احفر!أر.أثملاوأ4لهقولشط"

الاساقفةهؤلا.فلصوا،و-تينردعة9و4.مىاانءسامج!خ"ذأقمنهم

أممقفاوسوتدمننياسغففوصلماوريوم،لنهم!قاقيصرلومن

نأرئبوا،!رةأف4"أيتوصوباودورالرهاقفأص،3وأيمةالمص

فو،/همتامذوإنسامتالهإةوألاخيالا،حقبقةعانا،شحنممهميدبمح!د

4الأرةالمجاحؤولاو.ب-و5،آ"واوأةةوموز*ايننيت"يفهو!طبيضين

صيدنموأنتكونأنبدلاا)ةياء4و،لةزاااد:وان،ةباثمنت"التى-ا

ئةا3أدثلا،لالأءواتكاوا.اي!"ألابدين5ءظيمجدةثاقىحي!ملا

.،؟"(...اةو.صروأر!ثعةية*الثما

ء:اليوق3؟طاروبمدانهيدالمسيحئخي%نا!طالعمنإنثم

كابهارومغايةلإمبراطورارؤمشاملأواه!!مامذهبءلأى8ونعثير

علىقولوإ؟الاْ"والم!عيحيةآسيحامه،المطمسىالأثر13بىلهبهان

مفلكوكذ،از-كارمو"بمإخه"3ت3فىحاء!افاهو!دفشا،.القوم

ن!ممالاساقفةن5كميراأنيرىصرفىةج*باتارفيع"ابيطالع

ذيملكذومع،!مةثيوْةينو"روئتين؟وو13الهطر!كمنصب،مثسفلوا

.ةالصةيدلأصوا)ناستبمير)يهملؤ)أينوالذمءمرفىكأتفي،اةا!طانوكا

:"سادص!سوالإةألمارو"

"دةهواكأيرفى:؟ء"ت.ضاَنذ"،ثةدز+ت،3!)اةفب:هلا!زاتاإن

،الإفانة+،طبد*؟امهطتتران51فكاييفءقا%زءاخابخوأص

205،206"1"إماريقابن(9)
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تساعه"ثعاالجثرءط1افكروا،ا)خأظرينفظرمجهسمبوءعحتلحهللجيع6

ادتةيم"سبيليه!هدوىحمابارشادإلاآلهلمبا4اءةءقيفةر!مالىيصكفلق

هوىماوهـذا،إل!قدىوإلفلالالةكارىودا)ثسء!امهقلايفعل!ى

يأْ*أتناوالزءانا!"ؤكاراأندحْ.ة،ولمدهاديحأقباعهم"أك،إلى

يرجمارونا:"ويءىويدأحدم،!ذا،بفكاره.ة")ءتر!الجدي!كاا

ح!!ملاأنيرى)نه.وأنطر)باعألهومذهـباصيرجدلدبرأىعاينا

خءى.ر"ا.،،خلا،د"اووةمل،دةوأئة؟ث،لهكق)وبيتيئذو

لطردهنىي+ب&اوجب،م667سنةىمارونأورظوكان4خلقيدو

19صاتكى،!"داهـو!مالكلذلقونوثؤ،العادث5كا4!ام،،،و4ولةة

ةصللإمعاكل،يجةْصْاكو،ا)ف.طنما+ييةثنة؟دم680ة!سعواز؟ةدكا

ت59وهولَفر.ونهوحرم!وطرده،يدكا:هيهولمنهيطمذيذبئاوهنوءار

عقحندريةالأ4-:3)ةصل4"+""اباقيلمقذلكمثلا!نذاك!ه*شا

.شا:،آلاروافيرعنيانادسالفصل!ذفى2"جوصا،قاطا.ولا3نب-4

الرومءإلمذيقمودععر)ق:4الماروفيمذهب!انفىبطريقافيإطية،

ط.بانادلميح"يدناإن:يةولوعانمارونيدءىراكلبكا!ئهكاق

يرمقعوأسالخامةالةةمدةا2،!دواأقنرمث"دواوةهلةعدواومثج!ة

و"اعة"وادوامحمينوةة!س5حمال51بها:فلونالقانلابزهلةمةاعلفمه

كهاعىءثق،(يمةالمارولته؟قائلوناق)او4ءا:"أئ!موقد"الروماهلءنْ

ينبكاداد4ومارونديروصوهبماأديرحماةأهكاحْم؟ماردنماثفالالم

!أروبئ.

لإبنا)ئالوثاالواح!من؟أنؤمنْ)،ل:أنالمجىترارمقوكان

أقنومفىالإلهالاَبيبادتوىأدائمالأزليةالكل!ةءبىالذىالو"لمهيى

الجوهرفى،+ةةلاهو"اما،4بو"ايف"امايه!لهْ!،حدا،وو.وجهواحد

مو:زأفى"ينوهثوهملينتامتينةطبيه!ينادخ!بوإنار"والذى

الزمانآخرفلإلهاالإبن3اد%فى،)ا!األمجاخ،وثكدواكاث*واحد
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غافلة،ناطقةفيشأص+افاإ9د!س"م4بالقديمخرةىي5-؟.ار!حلامناتحذ

،ةسادولا،اخنلا!ذلكفىةاحقهولمالبثرمحباللهبرحمةوذئك

وكل.ولاة!قةولا

وءايشجههت*،:طفىيح!لمهأنانالإق4إشبماتءهلواحدهوودكان

ةد!"ت،1أيم4ا"لأز4ا)حلى،+يىالوالإ!تهـوى.4ill:!طءىيحملهإنالإله

نههزذةلأنءيرهن،دس4،1"للإيا:ليةكاطا440!زباط!ارتصا)مخ!

لهايي-ورث!-،ةينورثيم.ني،*ةبلكانماو"ةيرةةحه*+مَ!!ولىلْازاءدها

مركةةخذ!"ا)ط:ه!قيطمنهد"ا:و!له!ابقل:8ل!بوبهصأ"ن(.فوإ

ن!لو-ءلم!عارص"ييغو-أىثقتصات""دريء"يهتفي!ت*لانصبم!اعا

وثماْبنةم،ئقبمدادهنا؟َوأبدةالو4با)ط:+ب،لمنLَاكذلكافيهح

.(1)ق"ر4إابنءتجا.ا"ئفكاو،مايقا

رهضحه:امارونتوحناأنإلىةرهـ-ااْبوفيث)اذهبو

،ا.صآء-*يرىمقض!ب3*ءونيسث.-ةلا

نوا!ث3!ي،ىوهوةثو5وىذاوْوح؟لمالرأىلهذااينا،تت!وأن

يكقلمةتدثداتثيااصطبمم)تنزذقد،دا!أ!صألواذى11ءقبممبداة

بعض%لابهيعتممونمأمنالاميدوازلمار،ر4)اإلام!خءا!+ؤدثمنلهم

بها.اءحضهونم)تانل:"فىايلاد

7ئسنأدجابهاإحهـمأدْ"ى!د!طيواء"صاهـ22عليااةمرووفد

يمةلدكىالكااء4أإةوآء"ق!"-.ياوالس+لةاطصإ!أو،13ءةتيقرو.ت4ماوالر

صوادهاا؟انلقد.2.4أجرعليثبةواأنءلى،ياصيمخادلاوا4؟هـلبجملإ

Iعةالروماْت44:هب+4دمحع I AYطانفة*ذهوءإزالتا،يلاد"

بحدها.وما012ص1"ة،رةقبنإ(1)

(التئ!ثعقبدة-7م-)
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ل!تاتسءلصوطنة

.،1هـإ)صرثلري!اميل

,?lياصةإلرثةهـإكاطنوإنخاصر-ك"3ةطر

التدصالروحقا!بةا!د،ول!ة!هن!د!)ال!ءدع

بصءراما.ةصم001ادت-ع4،+ه!إ*ان-ولةس*تجآءتد!تكا

ؤال،الافهحاقذلك4ة%!و"ىم!ق)أأدروحا؟لماق"ولا"رى

الإبنمصدرهكانأوذلكفى/الإبن:سيدرنو،دهالاَبءثسدره!9كا

العةهجدةإزدأدت؟..-يمكلانيت.إلاءنصدرأقأمءيرلاوحده

ا+.نيسةصتدقد،الانإلىادْل!سأ"فىرقأالينوماذلكحولتهافَا

كانوللأسفادهج،ةم*:طالت!رشررءاأدبار12!كاى"ن؟لةطرب!رون

عىثىكاؤرقإلىو،ثجهافةصهاءلىةسإ:اكللفةصامواتفرفث!بمذيث

تررتذكاىل%أومنةينهاؤحما)اتوؤجقعديدديامعوءقدت،ذيث

مرهكاز!رتما

ا!فدهو،ور!درا)!د!!وح)اائداقأصا!"ول!ثاحدأما

%ثيرقددَانوا!،ا،ملادىا!ايسحاالةرنثتصء"ىارةرفيهذى!رو

ةيهتحرروالذىْم381"نةالاولإقسفيما"أ"4ابكيحةرارفىذلكال!

صادرةنتجالإثارةهذهأنيبدض4اْبمإلا،و-دهالآبمنمنبثقأنه

4؟ألموح؟،ا!هاءول!سألةيت7تيؤ،تةكايركلقوْاتهبترنىيكلء

ىده!"،اأتا"خ1اله!ننه5آ"اف!أكصففىأ)فا-فىر3،!ل9!صجبداحين

خهمْأيدوزدنهلأ،ا)ير".بءق*"وتهءلىنيثاااْصلذحرة8:اصل!ثذ"أ

"قدسها)روحاءادفىءاولىيدلهيكاونأن"لاا،"يمحأنفىفكاروا

الآب،لان!ئ!ملافىأثنا*،أ.ظ!فى*ار!إلا.باطإقاطدير:2؟ءبولأ

حدآالفكارةذهtأثاروقد،ءندمر!ةءهـ:كاالإبنءإ4واس!الايخاقلا

فىبثوقد،ط!ةالآبمنبثاقهْ)أنإلىذهبالذى""الة-ط:ما؟ءلار!ة

17("الخع!را.يةو11(محاء!أت
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!سرأى11هـذاولكق،الأولااة"م!ءطذيةا!حقرارفىورديا!ذ

رأىالذىروء4!ك!!تلرمق4اةوإ4صرإ!ملاوبمد114سكاتبفيْلةيربطر

أحدهماق5،قولمأ*ءوالإ؟ص،ب"+اعقكانامدساالروحاْطثاى!أ

ابهلمتهاىعسكاووادءى،9!مجم!بفىإيهرذررأينأ):طريرَعنوكل،وعده

لدصم،دم!خاهـوكاو"رمه4أ)جةبمقدهعارور"َالألهنوكل،صومه

مذهبإرونقؤركلوي!تقد،وأءوأنأنعمارمممادكلوكان

.الآنالى-إلْدذلكأنكا!ااروبمبوا،.خافسه

لأولىاآسمىو،رومةسةءقكتاةسعانما+"يةأةس"ةكاْبئصلمتوبر"ي

الأرثوذكسومالرصةيهنهيطأثى:ؤد4!؟از11الثرز!4الكانيسة

بم!لأاالي"رجزرمناكسقفىا،ءا:بأمهظملأن،؟كرؤيةصةالكنيوْا

نهاوسلطاب*دص.الؤـهءيرِ"وأ)مرببر*"واي!هسوورنانو*اضأطس!وكا

!؟جندريةالأعنيسةا)رأىةى!ؤلا.مع؟صاوأ،لحيةالةممطظفى

.ةةطلاباءتالةد!هءو!)انبثاقاالْا"رى!ىترى

لإبنواب91مق،ننبثاقالابأنتهولاىإومم!رضمةنيسة3اما

باْأورفىفهاوس!اطا15مقر".شه،4+ةتيأللا؟ية"ةر9شةدعة؟اةتسهىسا

،غيرموليايطاإ؟تغالرب)أواوأةاْاك*بايونساةرمثل4أ*رباوا)جلاد

قأصونينئمملأ،يةصا:طرال!3+ء؟شة!؟فءىو،4ءضرباباولوة؟هاور

باباكل،اطواريينورفيماسيخالمم!وهـى:لالرص؟طرسكرواموسس!

3"بتي!رأسانهبءونالذىهذابكارسخليفةهـو141روهافى

البحثمجالفىذاوليسبهونثريستاْساطانهـقيدعونهمما!ذغيرالى

ةيل"ةعلااشنةراضعدملل!ناسفبرز!ت،5هـةايتيخاالذىن4.11.ة

خ9ةأشذا5،قىلإلها4شحةفىعدةءل%"ماؤ!اوعدم8رأىءل)!لسيء-

.ور13المذ
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ج،:""او"لاصة

صت!ا)تيالاطوارءنا)*وبمدكاثاتعبت:)أودرضهـؤا!عدو

خلا!ةفىبعضالاستنتاجاتل"فأننرى،ةيع!+.داىدلالإلهفكرةبها

مبطة.

ص:او)ت42ذقيكليخ-لؤةإلأولععرهـافى"حة.،اأنضصحوةذ

؟لأؤحاراإينينا!لاإلىءنهاأةربالأمثاجإفى!4يقءلىطرلإلهافسكارة

يةوا)ثفي،ت؟ددالم!مقونهاثإ!تبونءد،افكان،لهالمل!ثراتصت!لاو

"(!الهةهليءد!وابىير-ةدالذىا44*!حْكَانجذاو"ثةاكءقئهاثيتدة

ما؟ثمكانم،4320:"لإبناخ.داهـور"آإلىااللهخؤةرر84إثا!ن،ا

.!ج+:اكلااقىإدب؟."إخ.-،41*ةألوفى:لينا!)ابينأ)ةيهرةفىآمدعكاذمق

طء!حانأووابدة+حةطالاقى!د؟حدهما،وهل4ب11ءاص4+كللماباالإلىصة

ك،ءةاير":ءقرة!كنوىو،ثينءث:أوة،دواص؟مةقو"بان+ذ

اببح"؟ينإثةلآاةءدوذلاثفىالمذاهْبعشةمح،ماليإلى4يم!؟إوالا-

دو"واذ!ادعن*ثأفرب،ضحه.داذاتفىالةلو!جخ،ةتدبل

ءحء".،ال،و!نحكارلأاهـزه،وتيلة"!يمقةلالإأسا؟كلضممززهمة:ه2قهاْ

!ادكاسابأهلثا:):لهزوفىنا!ةلا13دهماهوو8زيهالطلوودد-ت!اب

يم!صابئء!مىح!.!أإْىااحىقإلااللهءلا!اث"ةولاآ!دفىتغلوالا

.(1)(مهسروحيمصإلىألةإهاو!نهالله!ل:صر

الزوح+وهو"مالوثئايخ!4ألوهترر+ةخعامفىو*خاك

ئجافلاكأرماخؤص*مقحيدالتورأةمازارهآلماءدىلاث*لَانوا)نحدس،

\ثارهألمادحطص4؟هقهنا.قيلءت!تاد.5يةبأنرولالقنكها31،"لمةتدبفى

وك!نمز8م10ةبامانا)قدساوحر11ألوهيةير"بمروءندأهـضا،نو.د"وملا

971/)9(صورقا)4.+ا.
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الميلادى،التاصحالقرنمقا)بمافىفمن"تقأيوهانالزيمرثمأيضا،ثقق

المدورعلأ،ولهزبأالمسجىلإتصعا؟ينيةحرةء*ر!أوارر!مفو

ب!امق4.1إلى!بذاومنو"ده،لآباكلن!هويلقافن،أ)قدص"روخ

ألىأيصا4جفيبس11فىتمدعلَانوام.ابةو!ان،ام!وا+اءلوالإبن

الإلهتشكلآ"ذتأ،ز!رجماعي"ذ!و،موضعهفىصكما،الي:م

بعا-.بنوأخذهـاولها5الربولسمنذلاحبدأاليوف؟الإرادة"سب

وتثكيله.الإلهتأليهحقنفسهافىحت"ىالمجامعْطام

...وبرسط

"لطاتمناث!زرفا!حاَلاضت،ءائهمليث*اظلهةبةعرضفهذا
أ!اطاف13ى3ْا،ىىر"ألافبالمذا؟ابر.ألتبماء!ااومقااومةمع."بئ

البثره؟أفكارمنبدعدةالتoarانثوكد1،القاو!ءيراهما1إلى

هي!اعالمسيحبهيأتلمكل!الةدء؟ادياناترواسبمننكاو/نوركا!

"اللام4عليآثهَأ"ديخر"و!لثتركإنالمعةولمنلاليماس)كأهله!لام

صلهولوإلار"وليأ!لمةأمع6إقياعهبطدهءنايقررها0ألمحةمدةصْاا

يهزمدإقصلاولمايى،الإلهفىالهفلهمةحبقةلتهلرساللاولىلماللظة.عئذ

وءمثر"ينطم!هوخمسئةولثلاثمارةمهإحد!قررء،ولةمذ..العقيدة6اديح

،دين.يوم،لىيتمقرلأنيكادوقفلااتباءياءولالبشررطئ2يخت!ئم

lالتثحثهلمى!بهاميتق)االْاطوارهذهإبرازكلض!دتإنما

يهـض!التيء،داعقبدةل!عفتأكهدأ!افي،تجين!همعهادر!.من

الأ!ض!نممابال!يماءأبعدالملةولهينبينهاوإنما،لعبادهالبادرله!

صوربأدفىالإلهىبالوحىالالاصةلي،موال!ط.
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حية:المصفىاولجبامشلة

ءل!-رتأكه!أالروما.+4الدولافىع:سا)صلميبتلىآوتا

ا!،ءو،إكلامخا4*ا)صثر!ىْ،Lءرنو؟اةااءرفكق*دبحبةالنظام

ميءقءليم،ءوتلةَا4ءقدورءصمذعذيث5،؟،دط)ةدص،ظتجا

.عدام()الٍابمالموتءايه

هي!،ء-ى!ومئاسيدد2ءثط4ذافرءوار!ءشرعذلككانؤدض

نبأ1"لياكا!وتبابهنوإمىءوتهجمقتءوعدءصىةربذاة-العهملانم

ىق"ينالحايمةرءونبه"لهصءدلما"-كايةتعالىؤقىال،ا)يلاريمالةرآن

بمم"لافمقبملمموأرآ-ثأتدءلأؤطكلنضتهل!ت!سو)4بب4ءْطام

)للهفيد2ءفىا)صاثد؟)نظامءو*ككَان؟ل"؟)(...نل!مجألأصأ:نم

الرؤيالصاتتصهفةولا)ةرآن*اْأؤقد-مال!س)14ءلي-سف

لى:"حا.زقال!.منهالطيرتأكل-يزا4رأمهؤوقيملأفه!ه!ةرأىالذى

4:وءءقإرا"إ"2!(...4رألست5أ)طيرةخاكلزيمه،بر،َالااهْأو)

الروماثالحمدقطكَاتو،مظالطير"أعل،ىبهيلوال!ا)صلميبعلي

اكففيذإلىقهطرفىوهـو4الم!دصليبهتو،ابءليهأ!كاوممجملان

سادية،أل!إدة.لل!كابكأالمسججاءفيْمما،وثشبعه،راس!علهأو

أ)!ةجمدةسبيلفىوالتف!لهطإتفافطاإقىبجه؟أكل!10كانَثثيراولذلك

ا،بادىءسهلفىآوتباءوا%-توأن،السلونثمنادوجوتقويم

والأشواكبادافىءفوفالسلوكذكلانوْطرا!أفافىلةأ4ىال!الا

اذعانهب!!ىءويأءرمم"ح،اكاناْحيالالالوتعا،بهائعر!طقدق11

فى"ورةءقV،الآيةواةرأ221،،12الأءرأفصور"(،)

أ"ضهراءسورة.ق89والاَية

8،/يوسفسورة(2،
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فىالموتهىلطارضعدأدفياءلىتدليلعسمزبممصليمجملوابانلذلك

ررادفىغلامك،"دتاوتاذال!كانولو،طَظةاىثقالدءوةسبل

،والاثهزْات!ةالشناءلىتتماوىيقةطرءلىيفاأكانلو،،إجصين41المجرمين

دلما،1)(يسفقى!زل!!ف+58"وب!لمه!""ا-لاوءن)3!الذث"ةوضهقى

بيا!صلامى"د"إك3،!؟رطء"توقأدتخدازكلوااكخ!مملأصلباق

وإنقاذبممهبال!ةيددأ،دإك،-د!-صللا+قو،لاىلذنظرا

يلظوفيطى)؟فىا،ماوءنفي44*لك4"ردإلى2*"وفىJْثصهم*ظ*-كان

31إلى2غهصث!بمأضرالتىوأ)فدأه4!ىتلاتهرمونهأالصليبدثس.بفى

أحد4؟رواعلي"!صلمه-ؤكا،4)تىاعاا،بهاي*"أن"نه!!ثو22ؤ!ءوملمزا

أنءتونهوأ،ئأ)دتو!إلقرةثقيضاأ4+ذيرون2!نوأ،بيل!.ألا

رأواكا،أأءينثارمواحاقدسةثارت!3و!ؤو)ذلك،وخرممتمقو

!ضليقة)لالْهمحبة4ءليحلت!3ادفىأو2!"حمةوالرل!حاوأ4:دأر2هظ4؟أ!يه

من:إ)قصاصأدتهعدلءإيهوتحةىَ!فارة3وفداءد*"ولاابظل،ي

إلى4ا!اوالب!ثريةءلىرحمتاللهأنمض4وءلمه،والحكايمخةانحطىء

اليالمجهّاطهإءألىإلصايبءلىالإذولثجالمسدمذهـانةفأشالأبدايمالجص

.الابدىالموتدلل!بمد

ذإ،معكاوسةةس،"ىفلاء4اننمارىو)نها،9!ىايبالىتهمنظهذ،

،؟4:ىفوةضاءهتا!ءوهـذلنهذيهرأىاح؟ف!الإنهانيقسمجف

والاثىنْراز"4يار!لأوأابمئغوبمظرةإليهاننماروأنالصوابن،!و

"رأذَوالؤ.ة*4،.!غيدليةحى"مدثسهثوأنمع8فسهاةئةت!اإلىمهت!َظخك

:(اصإيمبْوالإفي+ليا)بهفىصقاداود،دلأاءبالأصتاذةولىلكذفى

ت!قد!طتهابذهـىالأعتأمعلىالحربأكأبحاناالكات؟سةأنمجبق!و)

قديقراسد:!ث"...يهبتقدو-ومجبىخشبأومةلسنء!ممعتو،اءباص

فىالحرلهبابأدقونجبملأ،رهزاإلالبصالصايبإنالمسيحبونبفول

15:82)1(قى-
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قه)كنايورقيإلااؤرربدعا"لبن"نجامتهمءلمياثاظليلي*واهإيهمب

كاأ.\
نواي،ص!ج3)يم!للأصامطءادتمءآحالمءيبةد5!ذا!حو،..زلفى

...ط!هلية!!ء

نون)؟ا!يم:6

ؤفةالأساجمار3وصح،،:ادئهاواءلا؟الوثاثاالعةبو"دذتا،ذا5

ا)ثاليرثإن،4إلاءلىثنماوىالذىالمصصبئ(؟)الإيمان،،ونأيةية!حفى

الجديدةبيةالمساسرر؟ذ!تضهنوقد،ا)فدا.ودالق!وء*يدة

ثبمهأ"خذحتى،د!بفىجماعدلؤدالقا،ونك)ذكانوإن،واءدهـلم8و

:ن!إْظالكةاثسل،ادا)ةسص-إفنالمس!يصدد.يرا)ذىا!الى

والأرض"سما.لقط"2"الكلصابطب؟االله،واحدبإبهتؤني

،ب"ولlأقهابن،ا،شععو!بميواحدبرب.ؤهق،لايرىومايرىَعا

جقهاله!نحقإلهبوركهنور،الهرل3ةجلب!انيإلاولود

.ثبفو،بهك!ن!ثىءكل،لإو!رافىللإبومسا،مخلوقيءكلير*دمبرلر

أط!ومن،!بشرأ%لمنامخِنمه!فذ"اذه،كانمماشيءبكان!

،251العذ:مجريمومبن"مدصإلرلإحمبنديم!جمإلأ)مط+ءنبنلِا*"الح

حبنآةاوولهبرتَألمير،الينجعايةيلاطىءيدءليءخمايملببر،3"ئنتأْو

بىيم)سالسماءاليوصعدالكتبةلهم!لث!ا)ثاا؟ييمفىا!هيراترين

لليهمىإلذيابئوالأ؟بىالأحيا.لِيدينمِجد.فبئيأتىوأيضا،إيهايمثِنءن

الاببمنالمبهثينالإكماِبالر،القدكطلريح!امقفيبنجمم.نةماها!ة

"قإ*إلادتورأوأيفما،زويالأما"الاكلاتنرنتجعقروبرون!،)

الأمورد!لمقا.!دالدياى!2)

إ*شانشكل4كفأمخذاىَ!3)
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تبف8ص-،و،آ1)+إ+هن1اإ!ىإلاطقوالإبنب!اهـحوغجدهلهفجد

باالخطالمغؤةةد،او4؟*مودزوترفو،أقيو-ررت!ماجهـمدسةواحدة

.(...اميزالإتى)!ددهرو"هاةءواتلأاةجاء4.ئتنمارر

تمهنعقيدا!يريةعاؤىثد!ثلايدةءةصتءردقى!!ملز:!مدأما

ودونط5ـهbوْاءيلدونمجام!133روز"!بم3إذ!أفافص!اوكا

8فو5منهاءوتفنايحون،ىوذلك،يرهاتصواوءرصكا"ىل-دت

ننطرمجبهـىكانقصأودنا؟ادةبنةجامزيفعير44قيالموإ،ية

.،.بخماا"واستقصاءفىةصو؟-دوزو،بماتينالمق

العَئليثعقيدةمنالإسلامءوهـفلبانالأوانقدآنتحونوبهذا

وامههطبيعطفىغلومقفيهوماز!وهالمغتأليهوصيدةالم!يحيةفى

،أصفصبرسُرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،

"،

ءا!هف91انلهع!قدودطفمالأفبهماء،بوح!هيتكل!الذى(أى1)

.اقدصالروحمنلهماولىبالإالامينطقون
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لمألثمااا!إش!

أ"-يم"*4ثبل،رتااةد"لكءهـنالايسلامموؤف

لعا"يرا.ئمواثةثمارتقولواولا..."
،ودله9ونبأقهنا!بصحواعدالهألتها!ْإ

(171:النساءسورة)

24+!:

وبملهعزلبارىبا"هاقا!بقه!نءةا"+ضدلملأءكهالإس.الدإن

ممدربكلء،ر-َالا.موا)،وقيبه،وملاْثممته،ورصلهئهفبيابأو

114هـيم(ناَرقإ)إل"وءزإلتهع"إبهما"ر،آيع!لموهماء!درلاأساهيمين

لمنالكاملةال!صمةصا3وة!ِب!َو-(عد)الأمينر"هـله4وصة

سفىءلمقمنالغلالة،ىد!او،4اا!وِمنوا)رثد،بمطبأهدايتصصك

اللهصلوات-الإ"لملامرسول)بيملصذض!انفىو!ال.!!بأ.وا؟

ابدأبعدىتضلموالق4إءصحتمإنماؤيم"متركصلقد-4!عوسلامه

يهدىالةرآنهذا)ن):ا"حيمأك؟ذلاؤىاللهوقال(وسةث،انتهكلاب

فى.لكلاتبأْأ)حتابءيىكوترلنا):قالو(؟"(..أقوم!5لاق

.،2)أ!لثنبثوىوورح!4هدىو

لناترفىقالا):لتبما"أومخريفمقظوصإبمح!فظه:أنةىوقال

.،3!("إهْظولةله؟لموإالذكر

109الأمرا"رصر(،)!

(1.r9ى!

98النحل(2)
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تهبذ)يليقكاالأقدسالمذاتعامجببممرؤةن2اك!تلأرِم+سعلألمقوإت

الهيا.اخباراأوثاحماوباعحاةف.داهذ-ـهمصدريكنمالمشالى

)صةولأبابوأرا)ةررقلجضجما4!إلالذاتامعر!4يم"داءفىصللذيى

قةرنيطافىوصونْادواأراحتناا!إ"را5وفىتافأله!ئريةتعاهبعل

!؟دوو!يصأم!قاصلو!اإتو،وىالمط"ىلوااحيصةمستصيةين5غيرفةسلم!أ

نءاقهـنير:،صل9ى!ةءالياوإن.الكالوءدملزصور؟الحةلرامن

وءن؟ثأهءنةك-!ا،ؤقىو:وحده:2ةء:ادهءقيثمىاهمن!للأ

قيؤاللهلهيد))ىصلإن)ؤل،،،1(".اعَفيا"يروقىْأتكةةىدايؤت

"وثالووابمبسب"إنهرىا:)أوإناهذ*"2!(عايمواصعواللهيشاءمن

دو"ولأوويمضب،4؟)قك)اهـوةلىالإيسلامفىمةررهـوكاتهلذا

ذ)تهفىلهأ"زاءولاب3ترولاا"لمتياجؤل!،4اولإةتهأحديعصشدزم

نء-شفىادأحدكاد،أوو!ف،ا)ترعيبأوالتجزقوجوهمن4وبم؟ى

:لدولمثلدلماصمدأاللهد،أأفتههو)ؤل:الزبنكفابفىَتعالىقوله

الإثثامءردته"اءتب:فىا،لّهفأ"دية(3؟...(أحدكةوالهيجهولم

؟-إفظا!يةئأ)تءبميرفىن؟لةرولءدىلطلو،نيهايىخرآدبموبو

ما"فيدأحد(اقه!و)دلنه!ف!،للهةوةى("دوا)منبدلا(أحدا

نر!يصحولاةل،ا!ؤلهأدلامكال!4،ديةأذاتهزىدح!تمسصافهنهأ

واحدألواحدبأقىي+*:منولويفمرما)واحد(ز،لناةىإنحبذلك

نأبذلكيمسيدوالذ،الا،دزى4بولة!ي"تو!ذلدانولو9ْالإثنهيئ

كالالبمبفيحداهث"و4لإلأ8لأذهاناةتدللىمثلترمتهذانى!يبمد

ا؟سك!ثل)"!حانهؤنروالذأتةىب3ا)ئرإو!لالمطالندتو!عنلهبص

!ذ.!ذ!صؤماقه*مإقر؟نأجاءولذلك18)البصير(غبسلا!ـهوء!ث

269ةوالبةصورة(،)

خلاصلأا(3)

لأ3ل!اق1"(2)

،،لشررىا(،)
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س!وا.،خر7.!ئبىإلىاتحاجغيرومهنماه(أاممد)"اممذ4:لهبةوالأحدية

.الوجوءدبهيتبر!االحباةمةوماأومعيهاأويكاشركاد

ىوذ"أتهتقدصت-ىضا!بلاةتالإصلامءقيدةهو،اهنافإذ،اكان

ثلاثة!اللهانادء"اثهامقاد.يحيةَؤىلإسلاماإذنهـوةفهـوؤا-4س!لطاْ

،اتدساوأووحوا*لإبنب؟ا:هـىافيوعدآ-ةىبةطتاوا!يةاجئْ.اقأ

عطيدةوهذه.؟مريمافيحي!دأهـوالإبنوأن،د،اوإلها)*لاثه-وإن

عدا-دنهاع+يردونأ،-يمادهـاءلوا)!ضاففا)فى:ق!بخاتغ!ت

كلباقىا!اراحقيدةاالذهالإإطالبأقى،سلذلك-منهما!اوحدين

.%!بنو:ثد"-من!يح

التوح!دءقيدة!ا!ثإ/و1)لمتثليثعقيد4؟طالهبإالاَنأقومبمينوإفي

نمافإاليابهـذأغطو"كقلية؟نبيوادنة(ال!جريم114ران!الكتابص

صداتراورحيدمقتوالقرآنبهوصا.!هسلاماهكد!ماتهذاقصلرةىاا!رر

ولمبلدلمالممداللهأحداللههو"ل!:بمالم!قولهماجا.مثلمنمطلقأ

بى5إلاإلهلاحدوااله)وا!م:لهو"و،ابمد(عفوالهبكنولمفيل

!يفيالنا!فاطبا-!ه-قولهومثلي،؟،(..الرحيم،لرحمن

افىاك((3،00حدوالا!اول!(2،احدواع؟رانا)تاسأا-):الوداع

كفرلقد!:مالى9قرلهماجا.هقمثلىةبىاطقأحقنفهالوقتنجق

!و.")(..وا"إلاالإلهمقوماثيلالهثاكاستهإنقالوالذينا

*قي.أتوأ*ولى

!mالهقرة!1)
الصدالهردالاحدحدالوااقهوهو(2)

اللامعلبهآدم)3(وهـو

دس-52ةإبملا!13إ4(
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اهمصللأممرلق

أمحاب!اوصفثلميم"ةةممديمدجءلتن1رالةءؤذف

"ق-ديم:

"ورها!اصخحفارل،ألة!أه!)اءمةيدةفىمذهـ!م-لرصةا!هاذكر"

ذهنه.فىا!رصشب!قتقدتكاونيمارالذى.ترا!ل!)أمام

-باصطثةاه-الإلهفىمارىْ)ااكة""!بى)ابوال!4.بةدنملإسلام

والابنبالمع:هـى"لاثةجن.،أفىد"اواقهأندكا-ءفيالملتدلين

.!م4ىفكء"خذأيمصفى،لالذىلإبمفأو5ا،بحأنJ،صد!)االروحؤ

*،يل/هضبطوىا،-يمحثدبآذااا،حلاف!ءكَانماخ؟ضانفيأ4يىث

طبمح!*دو:-ـهفىلام؟4إ"وبو.أ"ر،ى4ْلاهـو"4*"طذوو5ل5

اخئلافمعةد،او4ث؟ثمذو"ول-ـهثم8ؤقعل4لاهـر"واحدة

كالأبؤرريم.4وذاكهذاىإمد"وواغل؟هـفيتينذوأوأ)ط:يعتين

.؟مخلوق

انة:كألمنذنمم-ال!لامء،ءثماءريم-ابنل:،ل-،؟اطالكا

ص!لةق10لهايمنسهولر:أق:،ل!في!وءنمم!،"لالر!سا3ر"ول

-مخلوقهض.اكدأبثءهنو2ة،ا!نهابنبأولقائلوكلن!،4الحاص4:!و،ا

م!ةإاصفةوله!فىلموكاليسو4ةي*تاءلاللهإت!؟امخهآ!رون.،للآب

اصلأفىبيتهْواراطأهبءتمنذاثر!خإلى،؟ممهواءاءصب9عأ

ا)فصك،فىفيىالتازا)تةيعءنإصو؟ثا8(إثالمئكاءةهد!"ثؤ-كاوْيف)

عةيدةوعذلدُابح:ة!وءةبدةالتلثصءتييدةأن،ر3الذنفآ

ا،بحبهتماحبلمذيثكلثاتالتناإمضفىود،والامريمالوهية
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يخالحارفىمىنهاوتهْز!ر)تءلايهاإفتت"ص!اإ،بهادفياجماه))تيلأولى"ا

روا2"طذد!جااخلونالت4ربلم؟،أ)"صرا.*4فىني!4ءولالص"دإتةكرن

!ذقة:يرعذكو،إتعددةاالا"4امظو،،ء4الوْالصور.اتت5بهد

.باطرةأ؟اجمأترلهاطثاداتkامنت7با،و"دثةومكاتما،الة!ل

دس"ساالةرنةمدماإلى(يحةلالد114و،41ا،قديسدامعوا،ن،وهاْلرا

هذه؟صفية43ارإلهمات؟اإقَمحأرءقإ!ربرْإلأا+ْ*أجؤاءدط4،ى*لميافىا

م3!5مط4.!ةْحهج!بداتعاء4مقد!4معة-ي9إضا"طاط؟لافات

البابفىهناكءةكل5كاادادسلاقرنإ)خهـايئمث!ارث!الىلمتاصوتو

باز"ألانم"خلف)ةالمإلقكأآن؟وصفق:ةح!الي"ار"قى!أك؟ذ،ا

.("ا(؟؟نمممن

كان"ى2نجمإزج!وةاالع!بهمقرتأ!ئم.خيرة3ةرفءررذلكوغلف

منهمأري"أو،ونوالمل!:ن!وا)ءمةو،"8سطوريونذكا!ةمد3ت

،تقونلاوسوف،!ونرو!إوأ،فتتمقاوا)برودكس.ثولأوادكةاخ+!لا

ناأخذ.صارىفااا،لو/3ألذوءت":نه!.جطةال!.4َء؟)ةتلميوبالى

إلىنضاهواليإ!صدا،-ةأ!مم!/ينا.%فيِبهاذعرومماحظاإؤ،شراؤثما!يء

(2)(00الةيامةم؟،

ةتإل!اذس"سمح1)نا"ح1(،صأفىأنمارىاعقيدةانالمهلوموصت

ا:مرا.ية،ابهاصا"ت3ى11المللودفىالأزوامثكأمق؟-"!ولابص)ور،

دذَءويينافص!قدماءوأساطيروالرومان؟قالإءرأ"اطيرفىذلكسواء

ب!مدةألوثنماء4ءقالْدآمىجءلاو"ر،،الذين!و،ا!نوداسماطير

صكا،ا)قيدة*رجو4تنهبوا!،ص)ةإءكانناك5دحدلم"قى*ةصى1الضاتحو،يدا

1ري"ألاأليابفئوصنفصل Ianث؟اأثر!ا"جةاىْاتلمْ؟الد؟نباكل"ا!

ثا9آوخاصة،هث،.،االمعددةا&يريةالىةد"وإاا،صيصلهيةدغصوفى

41/ةندالما(2)ال!7/)1(ءربم
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اثلاثة،أ1،*بْ،ْأأو،ومباد!اثةأفىديخةوالأؤلاطوْ(""قي)"األىتافس.،ةلا

أءلهوآهرىاثيإ.ت)المفموموتهذ!44:،دطا4.بتةلاط1إا%لوثد

-إكثليثفكر.قوا)بةةؤحر"يماورت)قدو-ةيص!+-.،الوث)ثا:باسةلاأ

كاو،دتهالولد4نسب!قىالةطرزازث!شالاهامأو،طهكأطااوقىا)فكار:ح!سب

وااصطرثفةكتما"نير4برا!قثءنوالعةل4))فىحسه!،ء!،صمازات!شلأا1هـذداْز

ةد!لو!ولأدةءنابتأنماإاءخوةا؟ة"سو!أنلأفىبْزاض%ادتأماءا

كون"فيرصاولواثم،ت3والإالاب؟ين(4،دا)لتلمنما.خهاو(لبشر

وتارةمفيزة،خاصيماتلها(صفات)+ارق،ْأبثلاثةفىالواعدا"لإله

علىالةدر"وءدمريو!،)اذا5لم!وبةأظْو،مسغقلة(أشخاصا9،

لليدجيماتو!صادء!اا)!صوراتهـذهكلهـضو-نا،،دوأفىاللاثة"ح

4محهرزا!اطأ،2ذلاكلءقنهبدواد¶وظر-أحكاإدرفىلميةالعق

مكثافياإلأثف3!ح*زال4"ة"ير!ومسا4"ءءمهباتالىا!ةئ،قا

الأصول41اةرصاثق(طربوأإقس1ظلكماالأرضوواتالسط"جاب

)ناوءة4ؤطا،درءلذدزيه:اؤد):القصية5الدْحه:رنط!إلةر!عو

ا-جارراخاتحشفحينا،مستةبلفى"لاهكاثرْأا!2ة؟فهمهأناو،رنو

وكا4"وشفىفاصوأأذدثاءبرإلى،(الأرض.تاو!سلامافىءخكل

.ءند!ةبة!لاةابفىبيماخاه

ه-11gaر!)افىبا)ثوناْ!ة،ةاطقالهالمث5:ى-"إ!االمه!(1)

فنالمةدوةك!الصيادةكازتى)اترةة)اهـىض،!لم.ق334ءامءقبدأو

413اتوبخدوىا،فداطعيةنيااط%صمتدرثراتوهـبوط!اثبخمكاا0بد
."نيتذأات؟ؤثرثقيةالإءر4ةاؤا)يميهاةتثرتأ"ضةشة)أ!5وفاءأو")أ

ه:ذه4،ؤثر"تاْلمالذىالهلإفرص!لاةبى!ذاا)-ابقإحصراأما

العمر4تسبيىكنو،بقالإخرمنثيى:)و-ثراتا،ؤا.ةك"حةأ"ة

ثو":)اءحطايرلا)ردفىذلكتأبيم.ااس!ت!لمنالطمرإالىلمخمهقىدإ

بمه1974
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التظيث:وءىلميدةالةر2ن

فيق!ه!ذاالتوحيدةء*يمدواخاطت"قدمكماالأعىكانلما

فىتصوراتهر"آوفىري"ألاطورهفىالإس!مجاه،ل":أواائعقائد

)ءمصحجاه!عدلأةلجننمءلىظا،شلا)ةرآنلهرصا4،اطا؟رساله

،إةراطووبفريطوغلوارتافىركلمق!ةذماوإلتهفىالبسءةيدة

"لمسفى،نحركهاإ+إ*دل:ذمنه":ا.د+"ضالتصوركلا"ص"حجا.

آدىو،15اروآْيئردن.3!سألا4ذأؤلاطون5ا)ءلأد؟عداو،ى!وأو

1Uفىثخصث!ذو4الةلصةالخا(،محو)ا"دة!؟ظلاللاسهةاالىأصع

!عأ)"ثا.ق!ةىي*ةءطلان؟مجما)فصلهذافىوالةرآن،11!لمتابل!أ

ا)تصارىمنللخانخينكانإنفىبعلاتوا،ملا!:"*مقج،قرئضىوتى"نما

فهاغلا!ث!حامباداربينادفى4،"د4!لاىأةسككه)-كلعامأنهالا

،اطقءلااقهءلىأولو*"الودثخمفىتلوالااج.ضاباأهـل؟ا):ال"ات

هـخهوروح*ريمإلى1)ءا!ا4و!طةاللَهرلس.لءريماةقى"-ءادخا*)

إلهاللها!"إ،دم%يرأا1،حهـو،ثلاشةاولو!/الوورسلهبالته1مضراة

وعنيا؟لأرضفىوماالسهواتفىماله.للهعونأنسبحانهواحد

.،؟1(0.ال!عبالته

قاطءنوالافىراف4لثأْ!رأخلوا!!مللمسيحفإْما.االنداذ5لهفى

ولملبشر،باامتصدلاوَا؟ضليماستهنم،4ئةزار1أةعمن4د4عوْين؟ا

د"وهووا،ئلموقخ-،والقخاوالله،ولداولامحهما،بةا:كلسهاللهثحخد

اطهنماإ):4ء1)عر614ير!ذصوإلى،ءحهيكولاث!،"ز،ولابمد

(رض3إافىوم!ادهواتفىمالهولدله؟ونأن5:"افهد،اوإله

أ!لهمنلأفارىأ)فصل!طةلوقا(الةكأيةهـدهفىشا9اوجهالةرآنتْرر

171/؟أساه(1)
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يمءربنأحيس!ملا!واقأنزءممنح.ةرقضىثم،تمىي+ةءفىبا:!سأإ

.(؟)(...يمءرةناا،سيح!واللهإنؤالواالذينعقر)قد):ضال

انةوصاةفىثروأ)قران،نهاألواتبحدثوانأدكقرءقىيدةؤلأه

أرادإنثثآاللهمنيمكفققل..):عقا:)اووالةعلرقادقلمىطق

.(2)(00جهيهأالْارضزىومنوأمهيمءربخهاا،شبخلجهأق

هوذاعلىويترفي،ةب،اواقهوذات،والمسيحا!نه؟يين"فرقةهذ،،ؤ

4سلطاْزىوءضفرد،غيرمةيدةو!ث!هلمةخه،ةحدواقذافكاونأنداه"ءالا

أرادانوإرادته4لإسلطاخثأو،مشهصت"يردأنمهعاع،ناحيمايمكولا

صبحا؟،ةور،َاء+همبالأرضذىوهـقوأمهمريماةقا،بحيهكنْا

،نحلوقاءيرلتنوالمحا،مخلوق،لممصثحوا،:ىءلقَفَىوخاءعىءالككل

.ا،!لوكء*يىوالمالك

ءضءلاقه؟يشاءءايخلقبيف+أا!ووالأرضالسسواتمكودلّة)

.(2!(..يرقد

المطلق)سطانبا4؟سبحاتفردهوالألوهية"نجلإ،صاضلكوبئ

ربودو:*ءضءجدبينرقed،\ديةوةالهو،ةيقة،هـيةولاا4قعةيرتةر

و!فيةج!احقيقة!ؤ!افىلهوةو4؟سبحاأقه!وللذلكإوب،وهر

و!طهمهاقهرصولءريمبنا!!ىيأد+يمحا!إ):إسبما:كاؤاءوااكأ1خلقه

،الر"لمنر"ولى،3اقهول4ه!ر!أةزيحدد.(...ءصيمإلى!لقاهأ

الرهـطْبةيةو،وكد،وموصى،وإةراميم،حشأنْة!ذةى:أنه

4عوعن!ةالكلاواؤرب،،لمقهإلىاقرل!الةلتب!خاكتارالكريم

دكاوفىة(لأمرى!يعخلقعزو،لاقهأن(مريمإلىا*اهاااللّه"طة)

71/ةدْللماا(1،3،2)

(ا)ثليثةعقيد-8م)
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علخاأما!يرجءث،؟بشرْر1،-3وسببأوشطءلىةفيتولاى،!لايثرإاا

سالذىةاكجوينى؟أالكاوفىالآءرذلكعنآنا)ة"ةى!ىاقاور4

زورأول*يمىنخاقءريمإلىا)-آ!ةهنىهدْنأط؟)14+ز!حفيسلا:ن...3ت)

!صطثناهباالجسثرأاوؤررمأ"وحل!-أب*طفةغيرءنءريمق"طإزىةس:اصلهر

قئإقأذؤبلامج!با)رودمش!:ى!لمقصئَألاأ)ق!هـذهألقه4ط!و-آدم

أول:؟ةو!2:ءاخةءنراتي،ا!ىو،يم!ء؟كات؟ص-لام11امةء-،ى!

ص!ا4َ:ءرء*جىولادةإن؟:8ح9"رهـذهفا(...ءنهوروح...)

فان!لافيلمقبص18إذ13ؤابةخرأىاكنو،ا)"ث!رت)ثءألىا)قيأص،؟ا

زيهانمقروحهأآدم)طينةةىاقهذقثح!زبملذق،البمامثر!فأآدمالأول

اق"اإزساثكةلللابكررالاذ،:الحكايمر3ذ71اك*فىوكألنافاإ

.،.."؟)يئجدسالااو!قة"ىروق،ء4ز!*ة؟وظصوذازإئي4كنابشر

ان"ةت8ا!"ر!أحص*تإضوأ":4وصلمةصءثأنفىزالوعذاث

.(2)،حلهاورمن!ج!

الذىالروح*وفىخاالت!ءمنا)ذىوحر)او،4!ةساثداح!لملذوإذن

منةبا*تي!خو(آدم)4ةصوإن؟!خ9ةصقؤأى،صأكاللهءق

دثتين،14اإين"خامبةشا4"خ،تابمم!3وفىال!تابهللامعلوء4روحه1

،!أدبموءحوخاقص؟ءو،وأمءيرأبءن4ءلىَيديز(م*)إنبل

!مج.اقأءتأقةوماو؟إلهابمقأو،إله(آثم)أقا؟ةونرلمذلكوهـع

ألصقو،ماءيملبآدماو*!هاهيلم2فم،4!!ببلاعا:هجةهلأنأو،،لإله

ولذك،أةداآدمثأنفىيادلواولم،الإثنينبينا!تمامااذاهلءحا!"صي

اطقيقةالىالأءربردو،لا:4إضحاطتهفىالأءر*ذايعرصتالةرآن،ن

و"قيقةبلء؟حى4ر"ول.ة4اطقىيةهذهفإن،آدمق،""*ثفة.الأولى

وصتطيع!هـوهىاص11ءوصة،"د.ةءغير4ْ؟ثالىبمحتر4افىأقكا

19.بمياءالأ(2)72"،،،\صورةص(1)
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أ-انالإإحصذلمذلك،لخاموصاإدبة"صااعقكأت!تأنفقهفا1تهاوودر

إلى*لكفىالأمرالقرآدْيرد،ين4!إ"صءيمىل"الجدلثاركيف

مآدللهع:لاءندى!؟ءل.ءإن،:لو4!"يمثمدَال!2و"لمةإحلياإ4المث!؟ث

لاخ!.اهتهؤولإلىالاة!اهإو،1)،ةيكاون3قلهقالثمترابكه4إقىص

4ا)ةصوبتصح،،دال)توكهمجبشَرنثماتأ(حونة..نَح)

4ا)قصهمحفح44ذاأ)وذصوفى،لها"!:لا!عطللةو،صوثمهسو4؟ساط!ق4جلي

ءيرءقهتت!اهلا!باقىثذ4لواواسبضو!إلاؤررلبسبببتعصدا!ا

ا)!رَانثتادى)شهو،"وا)وصوحولهذا،الهصيطخا:)أولمقطرة4يةظ

ىا8فمتيرا!ص4،13"نلأ-!ولواولا"لهورةافهاة1مةو5:آ11حر

دطمض)ااةطلمقةاللهحداب.4وةادكاخابأهـلعنالميحيينتاءممئرا7منو

لس.رلاتموخالاسورصفهبو،عد.وى-؟ءوءنهمسلهبراووآهةءإممىا)يها

جونءوليمدةول!قولؤلاالتعددءناْئها.هـناككانواذا،ءايطْألاو

أننها!!"،دواإلهاقهإكأا..005وإذن"لاثة!دوا11أواد،اوالثلاثة

لهفف!ؤىن!ربا)فا،ودلوأمتدادمةررو5كاكالولد،.،ولدلهحون

ليس1ْ4إ،ادلاءتاءررخغواقه،ن"ز1*"وءاة!صلاوءون،ا؟؟بيا.

اتو*-إأؤىها4)ه:4!سبماْو!5،!"ءممهدرقا4ْ*2"ا،مينوءن،ئأْ،

قه؟ائ3و)آتفردةا4صدبوةئابيح4اصتماكْ،الأرضهـىوما

وادعاء،ءناقي،بعينوحدهورإءت؟م،ص.حااكلا!قكاؤلةآ:،يلا3و

نممواi*ا)دولون)"يو3انكاءتزمإالا":3تانوك،اتعا!لهلدو)ا

(10،؟ون.لكاذ

ق"ىإ"ةصاقىيدةخ*صتويلكأ"جد4*:ةح؟قرإنيقرروهـكاذا

.تصور9وأ)قولذىولفططهمغلومةىادكاتابأكلل

152)1(الص!!أت9ءنا!لكلآ(3)
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تخليصةئيماح!ار3؟ذ!ىاإمسبحيقةعةةىرثصت!حووفى:حرو

االنضةىثابتة4حىقيةا5:لهقرر،وباطليفزكلمنألمتو،مدعقيدة

هاحدو-ىفالألوهجة"ة!يقةأنفبين،انصةىا)و4يههالعقلةىراص4

4ء:ودفدناكالأ!اواحدألهال!!ورىالباكانزإذا،بئء.ودح+ت"هعة

ا)قرآقثداطة؟صتطرد،،دالوااعددو%ولااهذةى!ةىءتث!ملكلا

العة!دةحي!صتاك"ذَو،ء؟مىةىا)ةصارىلعةثدةلإسلاماتصحيحةى

ةجةول!ى*بكالألوهـيةةىلهشركاهأوقهوة؟االافىولهـنزلهتخذالتى

ءا،نوفولاقه!داون8بانابحيحةءكفلن،:تعالىاقه

،.."1جميهإ"يىإفع!بحثرميسثلبروءقء!اد"4يسةتكافوهـنةونا،فر

نإ:ه4وء.ودة4"الوهإلاهـ!إن،ةاحدأقهثتصولا،د"ألةفوةلا5

بلغ9وهـحذا،،2)،اْثلإعرلكأضلاو،حكا.ءلمهفعهت!أد:ءإلىهو

بمزءاء:ادهءنلها،حلو8:انالتةى38ءيدشمى8!؟ةصإرافافررمق

دكانو،ادبلوصلذ"انالإق*طة،،،."3"5:ينل!فررسانلإبماإن

ت،،صا؟4ةىاطقووصخ،لطا")اوألزتفهـذاءتكثفمال"إلا

قه.ا!بعيكاونأن-"تحفلىف"يف،لضير.او،منيي!لألوهـ4

صجعوأن،4لاء+يدااوْوَج،أقيسمتمانكا!والنبونالمةرفءوالملا

ة!ناكأبوديةاصفةت.ءتكفونيهمىالذينماl9نه!سبااليهستصشريقا!لا

لهم!كفأو!إحهودلهمميةرونويع!ترؤونالذينوأماالاايمالعذاب

أ!ورميهـ2هـة4تلحاالصاعلواوتواآينذ)أةأما":بزتذاابو"9

!بات!عفيحذكابهمواصخكايروااجفو8اصايذتنوأماةضلمنيدمينو

.،...،،11نصيرولاواتااللهدونمنلهمولايدونا!لا

نواليكا!3ياإأ!ؤلاءثكا)tuتةولثم(!بيابرصرآوتلهرم"

المهسطلمث*ول!وهنا،..!وغمءقولإةانتأك،ا!م:هسةالويعبدون

1725)1(الةسا

51)3(الز"رف

هـ9"رفالز(2)

(4)2"-51173
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و؟قىلضراولاط!فكلضْ!؟!صمد4لاليوم،.."ا:،اخموأخز

.،.."")تكذيونبهاار!كتتما)خارعذاباذوةواظدويخه،للذ

و"قيقةا؟لوهية4حبةيعرفت5-جراسلاماءلميه-حد)و

لأو8كالءختهىذالىؤىبل،قهءجمدايكوننْأديا*ة،4ابىودث

الملافكاوعذلكتماماعيسىذلكي!رثة،كالمبود1لص:ديكاون

بمبماضأنهم-السلامعماجه-بمبريل))قدسروحوةيهمن،إالمقر

ثرضا.مالهيأثونالمعيحعا:-الطإباذا(والمرسليننبيا.ئرالأ!سإكضأن

.لإةراراصونجررهلنضط

كنابم،فىالمجازىا)خبيرذالفاءررالىرؤساقمعدولقد

اداتوصلاد!مدإلى"ة"ءيةأبيهامعاعقيهايخرجلاا!بألسذ!مونيلوة

دذ.نْاوالصاهةالَدماهاوممواوذلك.صقىرأولىبغيرا3عا-بىللأ

،فكدفاللهعندن!!"ووكلورن،اللهخاب2منهـى4ءد!+،االمدلولات

يلوونلةرثقا!تم!وإ،:4سهحاب!قالبفمتجر؟إنوأ"يمإكمآناةرا

لونوثقو،بظ!لامقو5ومااليأكتابمقاةحسبرهاجتاببا،اسةت!م

ونمادكذباقءلىولهقوئون،اقهءتمن!ووماا،قهءندكلناهو

.،...،2)نولا!

!لي!-بىىا،وهيةإفي،تإلىذتىوراهمني!فونوكانوا

الاهم!:الأةاْئجمنزصوه؟ةوذللط(القد!طروح)وممه-مال!ئأ/

هْهانعالى-انكههواد،اوافةكاهاعنبإربا."!دسوالروحالإء،ث

.)قهفرد،دعونماتزبدت!ط!ى!يعنىوبرددون-يمةون!ع

-باليوةاالهيخمهلةىإفبغ!لابأى،لرأ!لاوا)لمتحريف"-ذامحلعم

7"غرانلآ؟)ي!أ28-40:أ)1(صورة

http://www.al-maktabeh.com



-!11-

ذ!ص"لملااوهوالالمهوث!خذأنسا:11لأءرأنإروفكامةرء*ء،،11"ليد4ثفيوثص

."ق!"لمصخصيراداءدهـىذلاثبر

الها"ثثقول!ثمب!بوةوواطَعبا:ح)االلههج:ؤـهأنء3")كاتا!ء"

تمكيبمااةيم!نرإح!ونوااجنراقهدونءتلىادا-لونوا

الملا،"ءبتخذواانثأءابمولانو"!ردت3*تم؟ا؟ا)ح*با.بتعلون

ء111(،ِاءمصلوتمبأذلمةرودرىف.اكاياهـركد؟ا،أباباأرينت4:!"

الهباداليهب-ثالذىربهـوأر"دهألههوأنءبدفهأيههـةتهأ)ةيءذ

"!خضىى)االْالوفىيخة4صة4لنف!صءئبدآنءرقفا،تهمدا.هبوحهمب:ود

اقه(دونمقلىادأءةأو!وَْ)؟!ولْئيالن!سلمق8.يةالبوت))نماسءت

،أعبيدولهآدا:ءبرأإلى1شبيهت!ءةىْا(ئينْ!ارةو؟وَ)!ملهةو)كنو

لهءلمصىوالو*ىحصاببءننءنهو"ذوأوعده)**ادهبايهإاو،-.وت

لمكاتابعئهع!ما!(قيندار)اوعوْ(ئينْ؟ر)اشو،َتز،.،دو

.4ودرأ"ةلهمكا"ابةا"*لمءةحىة!ذا،لهارسموذ

،10أرباوالنيينالملا!!يتضذواأنأبدأسمل")1،لايأءرثَذلثر!ني

لألوهيته،و؟ستواقه؟لواأنبعد؟إ)كاةا)ناصامرلاكألغى

،ليكفر!لاالإسلامالىوثقورم،3ليصالااللهإلى3آد!)وقدطه

عليه-ى!؟ءالىافرثفذك4إ"سهالذىاق،لكاستحالةتتجلثمومن

وتةطافهءندمنهذأاتثممادطى!*اعلبذ!)اكاي!تحلي-م!لا

ا)فرثىَ.الذام!الةكلطذاز4ألوقتفى

!نالذكفر)قر2نيؤكددي!"وتإا4حةية،4الحقبةؤمىفيةإ؟جلو

ذكريمه،ثلاثةثالثاقهأنأو،مريميقالم!ببيحهواقهأنينمحون

أحدأ!فواأنءنالنميارىوتحذيرهل!فرباءلميمعيعىفهـادة

.79،80لم!رأنذآ(1)
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،اءسصوءلىصإليم.لهالله!ةةنجوبر4افيينءدعا،لميناالكلربءير4هثراْلا؟

وتال"ع!ءر،بر!-،إهـواللهإنأ،اوالذ،تفىر3اةد):نهصجحا!ةإلا

رتددباقهإشعركءن4ْإ!!روردأ؟تلهإء:دوا)"سائيل:كأ؟ااديح

!ذا؟بمد:.ا2،صإر،)9منفظاآينوما1)،اكأ8اومأوةن،"ا94ءألته"هـم

بىتالذ.!ضدأ.ب!1سه،%إى!ي)!كلخا،ممهل!وىقاص+))!!ؤ،؟التحذ

1ء4إووالرديةالربوفى3غ؟إو4""ا)تا!ةا،-اوأةءاى!!دي،جمثه(وربم

:"!ولَةيصل!.،آا)-بمةرواووكيررةرأن"!يرختتاثملم!الصاربهَلا

)ءقيبىدصأتواررإيشم!؟!إثة!لث!اللهانادؤ18ينلذاةر9لةدؤ

لهاءتماوأ.*المةأد"ءءنلصورىَف!3جاهى)41اخيقيفيهـوو"رثع

بهأئذىر!؟)1ءأز:4ءننو،ب"ثلاالذينبهدد!(2)((،أضه!إإلا

روا41لذينْالإفهولونتةكلأاينتهولمإنو).*يعتعزدونضتة!ةوذ

ءةوهـواللهرص4ىنرءيب)ابا)تفئ:ذلكأردفثم("2)ايمآءذأب.بمءني

للهاو4؟يسهتةةروواللهلى%بون"وفلاَأ).،آو!مبورهـاتاأذ!ومةقرة

وا"تدراك4.أ)فو؟اب%لى4"ص:)!بإلمإشيربذكر"3!(م-رغةور

ق"فىءن!2قيءةيا،صفىا)"أهـلإلىم!"ـهيثم،لأوأنا!واتبل9أءرم

أ)تمجب4:ءصمونثم،لمونةحم:2!"*ا،صخالوا،ظقوأ"ذمةاالو!ةألةى

،-محأ!ا)ولولت.جون؟تأنرر*ت:ليتمةلمونلانم؟،رلاسةةسكاوا

ن*أيةأكا4صدثةهأموالر"ل!بلمق"لمتقدر"وذإلأيمءضن:ا

كلزأ.()ث(ثؤزحونأفأظراثمالآثإ!لهم؟.ممتيف3"ظرااطعامأ

صرريئ،جةط؟لبىامالطهيأكلفقار*"تياجدواءىمنداحالطعام

ى!؟ءو،،أحاولكاهة!اهءلميهس!ةظ.!ثىإلى!شاتأكهإ!اَطَونيرولا

قائمةكونهصبص،اقهأما.تم!حيافىواقعة4،قيتتكو،كلن!وامه

،ط!ام4ص:*لم4ْذافىيدنحلادْ،تهبذاباق8ءاجءير،صد،تهبذا

.73/-زرأ،1(1ز

87/ةدْللماا(3)

.7r/لْدةلماا(2)

.70/ئدة"،1(4)
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يةرث!جل؟ءللا)بدافىطا)لهتابسذا5د!؟فهل،مالطمافىلمفات4ْت5ءرجأو

؟برهانأولمانوأمهلص؟حمه

أنىا)ظرثمالايات!م"ينبفْر!أ):ألتهتجولولذالث

.ب"!)احقلعجبانه.(يؤذمك!وق

اص،تصا:انفىكا"لإتءقولمالىإ!ذمدكلهـنايلتة!لاواهذ

؟نجرثى،1)ةول01ر5مقذكءيرأوالاهوتادونتِه"انأاإما!طلا

خةحأالاأ!لىوهوأ!قولاةضرأأ:فىسه؟لهثرلمنألطاب!*تحيؤلا.قرآن

آو!الثلامااللهدونهـنأ"حىدونؤل):طل:ةءةيفرمأوأ!"رين

ا،سيح،قفى(بما)الته:ير؟."1"بمالعليمادهـءهوواللهولاضهأضرأ

،.الق!لاريغذدعافىاللهدونمندمهءإلىكليثيرال!ر6نلأنالهاقل

الروحم!ةووا*لائكةى!هع.وءن!42ْد1214المحلو،ةا،،كاياإلىلإضارقنم

لصإبديهمضرأءدكاونلاموب!وء7،موغير2ثمروكذلد،اةدصأ

!يالذىز!ه!،المةيمي!صهيعو5يضروثتفعالذىولكاق،نفعأولا

و!إدقيمءبيدهدءاهعم!صت،الذىهوةأ،كاوتخحيفر..مومن،ثمحلمبر

ةاما،ةدا:11!ادءأءوراه؟!كاقوما،صدورمخنهام4وثلىلاه

مقتدعو*نالذين)ن):اكءاهيست!لميبولأيملمولا!سعفلامابوا.

،(2)(6تصادفى3:تمانذآاومبب*سميلذدءومنمأمثالمء:اداللهدون

ثر3أوما،اطقءنس!لاإلىدةلباباإلمتصكونارلذير!أبع!فانوافي

نءاقهدونهـنهايدءوفقأفىلومق):نهاثتالىفىإلصلالم)"تغرا!2

ياا،ياومو،،3)(ةاةلمون23دءاءنومالةيامةثومإلىلهيستجيبلا

دصَعتت!حوصمفيامجز!امقطذ!ةقالبالهرئ!جل"15"صدالتى40انحلو

بهدمنآصةأإري!ةقلاذدو،،عنْمها-ضرأذفى،أوحتى،ضبأمخلق؟ن

ولوذ؟ا؟او!اخي.لقاقهكونمقن!عونالذينًان):.وقوتهامل"و،

.(98الأءراف(").76/"ندط،1(1)

.ه:الاحقاف(31
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ا)طالبصررفخه5"،تمةقذو.لا"إَ!فإابالذيس،بهموان4)"ا،تم!.أ

أإثو،ينءزهـوىواللهقدره،قلههاقدرواذاوإثن.(1وا،طلوب()

،3اْقسدءقالفرد31،الخلقءتممالتاالعبزذلاىبمقا!اؤحاكان

لا4آلهمأم):وجلءزل15كامجزأأحبم33بدطءتالضسدخعنم!ة

ئم(2)(نص.*ص!ءنامولاأْفسمم)صرن:*+طببلاائْود!ءكأفه،2

ا*!باز"أو!مرة5!ج"،هـء4ءوةبدجتاب؟أهلإلىثهث!دا)ةرانى!نث

ا-عتابأ!لااإةل-!-(ءمد)تمالحإ4ميبْىلء!!أئ"لمففى

وأضلواقبلمنصلمواؤدقو!وا.51اولا-قبعراصقءيردءحمفىلا-خلوا

دير،اخلدوهادإتلموإءةشأتاأذيهين،3،،له؟-1011!صوءناصلمووعثيرأ

بهااد-لموض)ا؟؟!تهمفىومأى،قبا!مقصلمواةو!أهوا..قا)نصارى

الإامعازء4فىآت!كين!اوأهواهاخىكامءأ!واذلمن!3و،لمغادينفى

.برداا!تد

ل!أمقلنصارىةري"ألاالإْبئاذدءوة"نيالجرا):دا.وهذا

والأهواءوالا"تلا!نماتالان!رافات!فنههبماليضرجواادكئاب

اوصدأثير3أد"أوةبلمنا0صلمولذينا)ئكوأيهاةضا)قاظاتوالشمو

البل.سرا.قى

االامة:ثقا!ا؟ف!الصيةهذهفى"ئنزعلأخيراكداههذا؟مد

المةورآجتص""بلفىعجميرأجهدأبذللامال!أن!أولا)

أكوحيدةاروةعل!جةتهتدءيمواقهفىىداة!ءالاالف:ر؟ثدى!شا

أهلالكتمابفرتالتىكالثرل:-و،لو!طيةاثب!فواستتجتهو،ياطلق

الثمحيحا"ذيقطرءقص،(فبرقاذؤتلوافىصلامال!وأن6كازسدفأ

تجردمنهاو،لقاننفردبها،صاص"نهومالها،الإلوهية"قيقةلعقدة

كأ4القاالهقيدة"ملهقدْلالراهـومالإسلاذلدبهون!ل.ناو،فق!اثرسا

إذسانىتباطاشلطالصا!ةالسديةا!ياة؟نا.أ"ا+المطلقالتوحيدعل

77:ة"اثلماأ(3).43:نبيا.ألا(73021الحج(1)
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16ينإ)ر!صطااءقةر"آلافىوهـويةبلءخهتأة(يندمال"إلاءيرقئ*ءنأو

ابنالمسبحو5اقهإني!ولءقح،فريمم،حمال"*واإن(أ!بثم)

ا!تهولة"دو)يعىوصدف-قا!تهوقولَى!لاثةلثثااللهوأنمىجم!،1

اللهبيزوهـدا)بيمل)2((-يلاىوهواطقيمولوالله!-ول!4َ9أسبيا

يكارهلاكاتوإنلأصلاماوأت،،.!ةوالأ%ذهوأةر3%نممل"وتء

ءند.؟سهتلأ.3ادهـن)،سدثنءيرء!ضت*4مالاأ!لم!!تقهدينعليأ!حأ

تءا!قهى!ريولن،عةسذلصأنإ!رحماد*؟ظعة،صاهيرد؟نا

3،5)(ادك!ر)ء:ادهيرف!لا..!ل8،بو،ا"؟در4ادح

)طق،ينالدهـولإ"لام!أنبتينا-)ااطةجةخينءإ!ب.يلت(!ْإآ)

ماداوم،ط3ا)ضلإتمظءو9بكأَمهمة-(ءمد)4إءبالذىوهو

،4دحدااءبا:ونيدلام!ن9،الدينعن.ثىءلاأليما-ا)قيابل51

مالمو،الحياةم!ظةأساسكاولدة4صي،آلهلأق،3نم8!ولمسلينأبينلأءلأو

فىلامفمومولا،باطلةروااناصعة4ء"ا!اا)ءق!دةتكأساسهيكا!

؟!وتقتخذوالااآفىوالذفي!أ!)ةنهصباؤال،إلإسلامأراء"

اقهإنءكمنه؟ة؟ءتيهو!مومنبمضإوليا.2؟ءفىلاءأوة!ارى1(0

اتخذواالذينخذوا-ةلاآفىوائي*ذلا!هاأ!...ا)ظالمينومس11!هد!لا

أوأيماءو"-كفارقيلممعنأ+نابأوتواالذيرنرطمنا:+)وهزوأدثت!

الذينإيمايا):ل"وعزقاللهر،((")".مؤمننن!نصدتماقهةواوأ

بماوةدكفروابالمودة3إليم")قونليأهأثوءدآعدوىتتخذوالاا0-

.(5)إالحق!كم؟ب

."5:عرأنآل(\لر

4/!از"ألا(2)

75هـ،1/رْرةآطا(4)"

.7:عصألز!3)

.ا/لممنصظا(5)
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ةد؟ضصمعهوءن!هىناادر

-4إيةضىماءلى!ص.،وة)إنفىهـتا.ثء،-ت)ةاالةودانالمعلومنهه

لوالأألوةتءخذا؟ولىالإصلامدفى.4هـود"والو8!ا4!)اوالةص

ةالدصص.!مو-!-اءمد)الةرآن!ءْىاعالقرآنترولق5

يرو-بئرالوحيدإإتددسءتألائ"ولا؟ثد"و4لهص"ةعثسثلاثفىمحة

ت!صيمة!اكالىلع!مإو،!ر!ملاما؟ابواديمتاأ"اسأفياءلىدم"وكاضية

فةتاثء4ا1)قةات4"اكءع"8"إسبإ)تيالوصأءل48إكاوالجانألمحةلد

لإدراكا"لةعىد:ءوا)تظوا)*إملجميةفىف*ذل،.رص:)اوقه4)؟ودتل

غا!دوفيا،عالصاةصدوءلىية+ماهداثولهمآنر!إاقساط!ؤحطافىوبا

قائق4اهإ:،8ض"اب"ملي*ونتالذأما.2مجوأسونها3بدررمن*ءأب

لقضا!بااةرآتابهم4نحاةةد4ليلو!لالأءلالدإاد"ثسات.أوثمن

إءإلإلى،مداء*%،)طاءثمذلث4!لملاآالإو"اءيم4ع!او،المظقية

"وأ)ظاهـرخصاوهـ%ه!ب!وإ)فَكرا)مقل

ئياتجزودجولوأ:فا!صمنء!يممآنايةريصرتصاطلأواثقافى،الىفإ

خم،ضلهامنالصانععظمةاقاس!سظت*ونالنى،ولهممنئدكاون

احإبدممءألكاو؟.4النماوا!،هذ.فىماكا!فىوإكظرأ)!تأملإلىيدءوم

واحدإلهالايخلقهوذاةيصنعهـل،رط!لايستتطقثم،وإ،كام!امو

.؟-كاتهو!شبد،4ةدربفىءفي؟خهيمو"دافىهـتضد

قهالحدةل!:نه*بمحافيقولمضيرتصويروخبدمهرضفىود!

"لمقأءن،ي!ش!رعون)ماتيرقهآاصطفىالذيئعباد.علوصلام

جةذاتشحدابهفاْةقناماء،ءإلءنلموأنزل!رض1اوا؟سموات

9جهلأمق.؟*رلونقوممبلاقهمعدإهفجره!اتندلمتوأنلمكانما

نير!اأ!بوعطرأعىإالاوجعلاصهارأنحلالهاوجعلؤرارأالأدض
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دط.أذاالمضطوبب!جمأءن،يعلونالأ6تهـمأعإلاللهمع"ا"ه%زأط

ظفعر؟نماةلميلااقهمع4).أالارض-)ةاهومجه،-مأ)مسوءوجثت

رحمتهيدى؟يز1بثراحثالرل"ريومنإءحروألإ!تا!لظفىديم3أمق

زقميرومنيبد.ثمق)طاائدامن،إصعرصدونعماقهتهالىالله!!مله51

.،1)(ني!اعمت!كنإبرحرا!هانواقلاقهمع4).أ*رضوالما)صهمماءمق

المثلؤنوأيةا!ثضوأاه"وءموماَا،مثركينؤطرآنس!ا؟صه*ءماقااكذو

اءبحيتردىوأكوني!ثرَام!"-ير!تهآ)3"تلم*ؤاءلؤنيونأوالو

أئتعددثءوىفىأى(منعادة3"تمأنفمبرءإ)و)هاقل):له!قو

ن؟،اطقءتيعدلونقلوبهمءلىرانا)ذينآالةوهن،حاو،و"صرث

.قثيشرع،ءلىتطاو4قبحاْ،ونعرثتذما!لةةلي،ونيطلامعثرأ

ةحب)دحو*بتحسسبأنأ!طر"حيصفىنىالقرآابأق!ويم!ن

تحعى،لاالتىالدا!4وةضا،لفعطعنبناله،ةأاصاخبية؟ووراءالق

اقهيخرنحالقمنلم،:لوسةةق)لوةخيْادحوقررهآاقحيص!ايةوفى

!لم)،،2)(نو!ةؤتهأنىهـوالاإلهلاوالأرضالسما.منيرزؤع-

هنَلو،3)(00"ؤ!كونءهـفأفىالاالهلاشىءكلت"الرربماقه

حذباافهءلاةةرىممنأظلمومن)اقهءلىادكذبو!والإةلمى

نهميعبدهِالذينلأنوذ!"8)(..نو،اظ؟لابفاحإنه؟ياةلَذبأو

أوئانااقهدونمنقعبدونانما)،00رزقألهم*دعونلااقهدون*عن

اوْمتبنمأ5رزلملايمدكاون)"تهدونعنت!بدونان"ذين)فكا.لطومخاة

ذعر9يمضئم(.)(نو%رتإليهلهواخرواهود:ءاوألرؤقافه-عند

56هـ-9افئ011)

26:نههلمقا0)3نا

71:تلههنكبر()ء

)2!كأطر:3

12/نعاما.لأ!8)
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هإهثمولة5؟صورةأ"سنعليفانالإلحلقكللوصرضَرعفىميَروا

لرزقابثو،ا!،"اءن5،صاا%ء،ولىارضزاق"!صتها؟توهـاالصورة

ذأع):4لصان1)تو"يد4*طولتعتدأوتوأيرر""ا!!"نافىب!أ

فىاصثن،دعوهثوالا4إالاافىىدوالص،ا،ينربأقهةخباركربمالله

وا)تحددلها)تثيث%ء2لكلامفدو"1)(00لمينLLS!رباءددةكلا)دينله

وهـو)بم"سبحابةول(2"الةصارى3زكاالأرضفىأوا)!صما.فىاهصو

.!أفلأن"3)(00مي،!لاالمح!موهولملهالأرضوئإله))!*حما.فىا)ذ!

أبرزمكنونءإيمتهولأ،اْئةالوصيل.)داذ!و،قملطاأبدعحكيم4سجاْ

الةولعنهّعانمى!ذل"أوهـ!،ا،طإقالكاللداوهذاثر،ار!لا

قتخذوالا4آااوقال):وجلعزةةالزيم4إدةالزءقففلا31)ةحددبأدفى

خاثرآنأقط:ـههذا(،)(..نر!به!ارياىئإد"او4)إكلو4اإاقينن!إ

.قحص)أءيرذجأداطلبسهار)ف!)وىذ

،سطاءاةوأا)سذجشا-طور2اكلوهم،نطقواالعةلويقإ)مصكارلهرماأ

بوجودقول!!تإبكاإل"قررعةيةبمةدعاتنىا)ةرآايىاقذيأتى

المطقا!تر،يدأءقيدةإضاقإفىق!او!رق،الأ"دالوا"ديخراله

الكاريم:ا)قىإنفىت،%بثلاثذالث.،؟كوالشرالندعقالمتره

.(."(لالةسداقهإلا4!آةجان!سلو)وجلءزوله5:حداهماإ

،اذناله.قمعه!نوماولدمقاللها.ثخذما)تالىقوله:نية:الئا

56،،5،:لمؤمقا(1)

ثلاله!الأرضوفىثلاثةهط!لافىيثهدونالذكتأنزععوا!د(2)

ء7،8:أ5الْاولى"نايرر"الةظرا.آدلثديث،،أهمءبدذلكمنيئمتضد

88:ف؟-لزا(3)

22"5اب.ألا(5)51:ااثحل(4)
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ا!ء!اتدإ":-.ض*ةعلي2بهضموأحلاصاق،،ءالهكَاىلذهب

.(؟)(صنق؟ص

إلىلاتج!واإذنولونتةكا4!آءمهكانلو)رَحالىقوله:)ثةاثاوا

.(2"إص؟يملاشر!لاذى

نهأ4س!ف"1.ا*لمومء،ءإذ،الطخفىرزةهـر3اهت)الد!الأولىةيَالاؤأما

ليل"بسم؟نه!ة،"به"اصغءينو5!مماءل3!ختان"اْكنا5نكااذ)،

واحدؤمللاونأنيكنلالأنه،وأصممةهـعيص"هـءحمماأن

ء!ثلاو)حدإبَتدإيرإلى!داإنةإ:كها،واح!نوعءنلغاءلمين

و!أحدماجونأنإلاالواصالىءصةسدإلفرورة،(!محلاه5فإد

"فاتمقليماسوهـص!ذا،4هـت"حطلافللاوالاخرةملالذى

ق5صدراد"اووعنهكا!+لاناءتنعءى4!إيمذلكوءد،الألوهية

ا)فعل،حكألميحصلأو،ضرورةاليلؤساديلزمد،اوكلعليء*اينةا

نه:"ءحااللهؤولمكلىهـوزالذا،حدوإلاءنإإصدضلاا)واجدالفعلإذ

.!تالفمصداللهإلا4!آةيههاكا!لوا

لذه!إذنلهإمن4!مكانومالدو"كلءاللهسزذاما)"*الىلهواْماةو

؟لهةتةول،قلبطاأو!ة(..إمضعليةحنههمو)م!"لمقبماإلهعل

م!ءند!باةررا!ةإن،ال.ـهالنصارىثةولكااللأةما!تلة4ةعثه!

لوثا")أاداةرصلك-ملة،؟قدصوحالروكذلمث.لإشاةحلءقيختلف

اليتلفةةس!الافىثلمزم4ْأالايةوهفى،فعلى"رhاإشطجلاةحل

صو!!حاود!وو5+اء-ديوألابعفهاإمض!الاثطاوعلالتىلأةحاا

ولزمالأفعاق،ئ:لمفة4!ءفوبمود.ألاجوروجبو)حدأالعامن!ك

.د"اوعز؟د،)ولا"هالمو"ودبافرور"

.42:.ا)3،افي99:نونلمؤها(1)
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إلىاوغ!جتلأإذتثقوأونكا4لىآءمهعاناو!لأ-ء.الى4)ثؤا*أو

بالاَقاإهنىفىذاثكاصءاأةربإنبركلةيَالاذه2ؤ(صلجبلاارررشأ(ذى

وهـ!ط،د"او22،ررأِلم!آأوإ!ثمتوجودعا:"ءاتقررا!أأى،الأولطا

لمدالطمجاإءلىقتد!"ولحهقأعفاتمن!ا!ةآكا:ـهنما)و4ْأالايةءهذ.

؟ءنسبماكاةهلَالاوْاالإلههذا4،شرر-و،ءبحهبثإ،وجودالواحدلإلهاءير

زيهور؟وإذن،كأشإإءلى4"ءنأنح!.لوببلهاقهإ4أ4:-)معلمارراالىا

ومملوع!،واحدة4نسبواحدكلإلىيةممهبانهـتهاثلالتإدْد:-ومهـتاك

النسبةإغادفىلأن،وأحدةنمسبةد،اومحلالىالمثلان8سبلاأة،

لايصنأخاكا،حدوامحلإلى"فبةفىنزلمأولابقمع،بو-ذ،ابقىاا

ت!الىالفهأن3وان-.اليلةوءا!اثأنهما3إ!إذا،عصوا!لئ

لْة؟إبلالنمالهاتاثينالإلهينةب!ن)بأهذا-محلفىل!يولاشامريالاثةوم

كلبماطبفيايمالكارن""راسياقفىألثلا!4ات)لاَفىفىلممااهـذ.

،4،1السذ4طاة!وقوراء2!اط!لي،كاالألإابيواأر.إ)ولأومحمم؟لجشر

ىف"ثر4منةص،كلبا%طا4عوْالى؟شيرماالاية"مةيبذىكانوإن

ي!بعاتالسهولهتحاكبيراتلموولونثةعانه-بحا)تعالىلهؤوةى

نو!ةةبلاولكانيمد.ببحإلأف!يهءنن)و!يخاوءن"والأرض

"(؟"أاءفور؟)"كانإنه3":بز

"براهينصور!ةىال!لاثتاثًاللنأ)ةراح"رنْايلا،ظومذا

بىكورتةا"ب!)وذئك4مىطةدود!سدتح!4ؤصر;.لمUءلةأدءورلمالا

لص!يد.أو"ذحيدءيرمنا.لخاطب!ن

83،44/إهرس!باطا1)
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لمجانج!!اف!بنأ

مثليتة"ن"يةوءة)41:مص"ةفوء

غرو5الإله!ةلميثفىالاءتفادءث؟أنالكريم"تر2نإنألقد

د3،كاتأسلام9ءإجءايمصابنء؟سىير-قرفىخابأهلدجمقالنصارى

ينجذبماىإدْ*ضرإ،؟،بقةأساا4ثذلرِانوالةرلىإيض(إبمعيرذلكء،ثأأن

ةيهراعالءيرمناافورلة2سصمهادكاو1!ةاثدتكإلى"لجشر

يؤول1نمنو،وةأ،غاعاالنصارىلبه!مخدراهاهذاو،اند"وأو

،يبْنأشوالغلومق!ذمثلإلم!الهربىا)تيأتباعالمسلينأص

المقلتغثىاوالأفكارتزل"فالاِه،طيعتهغيرعللهفورمو

وفىتكارالاناهياإمحذرو؟سلامالصلاةءيىل2،باعلاْاواكةلميداثىغر

اللهعبدةقولواليعبد،ْأفإنمايمصابنح*داأ)*صاوىأطرتكا

أحم!الإمامجز"او،الزهـرىعروعق":خارى14،ربم(ورلهسوله

فىورط.الإ:فاله-!ل!-اتهرسولهأنكلرءتءجاصابنعن

(ذو"رواللهءبداولو"ةعبدأنانما%8/يمصنبا،خ!ممملاغصارى9كاأطرت

3ذ!الزهرىءنةي!ةىيبنلصفياتفىا،دتىبنوعكهورواهثم

وقاله(..لهورصواللهعبدولوالهةاقهصدأنمنماإ..)..لفظو

Jينىالمدابنعلى ، jbصسند.صيح؟ث

!وله8المدحفىالحدمجاوزةأو،ة،الب!اطلالم!ححسوالإطراه

03:بةاي!صور"(1)
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،ا)نمات-!لطهذاِه،مدعهفىذأةرطتهق"دءإذا!"لاْصأطر

ياهـاهااقهأءطا.الئىا،!زلةةوق.تور"ىءيىفىاط!قيإوزوانمم؟ة

كمايبدونهاللّهءحإلهاج!لموهأنإلى4وإ)بشروة.J)41ب،طءقفنقلوه

واْشياء4أبباء4إلىابحفىا)نرقياوزوأةل،-صالىاللْهيعبدون

تصالى:لههـ:فىءفهالقرآنوه1ْ،-ةتةتهمفىلرسما3مزدعوانم

عييم(إبنوا،سىحاز!ادونكلناْرباباورهبانممأ،:ارمماتخذوا)

الغلونى+!كل!ثأ+باغىكانوإنيفس%)اواليديث،ص!ك

ةيهvcاذىاا)*قيدةفىالضلالءلىةلا"ألاإمدلطأغهإلأ،:-أنهفى

فو،يمهـربناى؟ءنهجمفى،غلوم"صور!فىوالفاد،ىالضار

،ل،وعزاللهفى3مءقىلإدفىهشىءلىاو"ِل!عوأفيطا:إطلاإيمفم

"قيقةكث4ْأإلاإاطلةصيمل!ثت)آعتيدةبأنصرا"4قللموإنوهو

-الطقيدةتكفىن!3ر)ات3الروهو-ءبىأند3يؤومهتاهله!

ليث5)اةد!ةهل،لا-ط؟أذلكوفى،إلهابنولاط!إس؟)وءب"

بما.وا)ة:ل

منالصفاتنفسهفى"صوصيةخد.لايثى!أنهيملاَالكاالرسول!نثم

كلموصوف)صافىقمر(..ء.د.،أفياةإ)،لهوةويةالهبو*ةف"ألإ

:4)لهوفىةدءكاولذلك،هيةالأرءنضاتهشىءتىو)ي!ىأممط"فه،

ةديازادأر-!كا-"ولر)الهل:(لهو"روبئااءبداةقىولو)

وذك،اقه!دءونه3فىالذعربرتكارارنأمرْ!ذلكقا"رص

خطمه؟ناإغتأنءن%:ةأ،أووةفىأكشمدوفى،ءلميهالصلاةئ

لأن،السلامءد4ى-؟ءإلى4ا)نسبإ41)خصارىةخ.الذىاليدلىإ

تعطمهامرناسبحانهنمقه،الأقداما4ةيمزكق:ةدموطقذلك

نههي!نممنءبادةفىوالوةوعالعظيمفهايةمجنوالفرق-!-

سبب:ا؟وؤىابنةاك،اء4الكلءنفضلاا!اصةءلالفروقاثق

"جلبنمعاذحدثثفىوقعمار!ظي؟ة8الإطراءن-!قيِ-يخه

!اكثلإثةصيد-9م)
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نأ.ح،أنه4-جبَلاتل!-نهـا..حِش!مأةلهالجو.دفى4ا-تأذْدا

؟ةوله:ى!)1،أردفثما)نمىالىجادر4،8فىأعثرأوغيرهءقذالمئما!!صل

43+ق"إلىا،!و.كنرثىدطمةخيربذ!ذوصم(اذ!د!.أكأطإو)

..4ؤتص،اوالدين

قئاذمافىبمم4مسدَأكمارىءلى؟ءيبان-كاإ!ه-،؟:ااواراد

أ"رج!قد،4)21وأذربم4؟سا*))اضمى)اعحلامء،حهلهأنهالياصء

-َه!-اللهسول!رأن-ءنهاللهرضى-ةيرر5أفءنثىألهظ

روأيةوق(وألا"رةاخ.دلا*رريم5اكلتببىاناصاأولىا:أز:قال

أليانلنئذءن:ا)ظاءر(يب4"؟و؟يخ!أتس)يادةبننىارىلانرىر"أ

يىىقدرأءرتالذىاْأإذطله؟ةوءلى"نمارىثالر)راد-!ث-

امة،الةيههـمتمزن-صو،دتهَا!41إيريميفوهآذ"يمث،ئململأأبهثإثقوما

،رفالناسأي!اى4؟عهدى)ذقرب،بم!أجزاهيلصقو،!ررتمد!و

لصفياويمءر"!.ا4!ةتة-!-إنبىاحءسلكولذ،بئقى!!قى
لهشرثإثلاوعدهافهإلأ4)إلاان!ئهدمق)ة!الوإثاههـوء:ودظ

يمإلى.را!!قإاو!طته4اورصواللهد:ءمىوأن4-واورءجدهعداوأن

نية)دمإالبنةبوابأمن4"القاأدضلمه8،قإةاروا"ق4وابة4متوروح

هـت))صابخ!تيءبادءن؟رىابضا4(أ"ربمأ)ء*لمقد13ءاءلى.ثايماأهـت

رث"إاعوما)ةيظبعااطفىا،بنلق!ذان5وءذيرأ،*مماما"ر،4!ع

:-4ءفىا!نهضىش-ءاكاثابنأذ!وىةيرإ)-لامءيىنهثأفى*لمواا"لأ

ؤقال،ا"يرهـأفيوا!ةو"يرنامبدوابننادي"اي!دبا:ةال!بلاضأن

ءبئعف!ْأ"ن14أ)ثيمتتمو3بولا؟!و!ةءلميمإ)ةاسيها)أ:!-

!ذلاف)زنأى)إ"بز)ىقزهفهوأ،بأنماواللهسوادتواللهد:ءء:دا"ته

.!ي"الودذأمقبوبةردأح!واهث(ءزهـ"ل

إثبطانهأيةا"وءن5كلا!الأثخاصايد4"فىأدضلول+"ةركبف؟!3

4،ء4،!اا)فلو!ت؟إفىلموبس:لا)ء!أحموكا،4صي،!سلاةدإل-ذألا4،واْمتوا
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ءرضىفىؤ!الذلك،مظنةالحلقمنتهءكاناْل،هـوته1جدءنهنهىالسلام

خابال!هلأ"فيعلكذنلأاةظرو(و"خابىى9الأقيملو):إءياْومحذرأتهعو

اومخذا!أرافواد.!ي)أهْطالهق)-!-إلة،وأصلموااصلموحتى

4اك-صاواسا،وابنئشةطءنأ؟خارى4مبرخأ(دجاسء3أنبما+ار:يق

،\!أنه"إة!وروالنصارىا)جودصنعهـامشلمقني!ملاقرذيرذ)اسافى

هل!شيزلم،والأص:ام"لأشضاصْادةببا13!شا)تدريجمإيصيرا!رنهلأ

ذلك؟!التحذيرءتت.ء"كاراتولاضررو4"-!-

هّع؟ةك!ثإوهـو،:بالذر!-أفىالوةوعفىسبذلكأنولهيان

نأأ)ةصارىزءموك!،بإ!لال51ت5قيهـنأ)ساأثهمرك،3،قعالى

،لو"رااب*ظ!فىا،سل!منل،رغالىالآب4ءشيههـىالإبن4مفسْ

-ِد!-لو"ر)أة-كانأءطوا،مامثلنبيهيطىا؟%رأنو5ادقأر

الله،لو"راتم!ثوثاءألتهإذا:إ)ربملذقال(4ءاط)رءامل8ألىيدءوه

الالاءتدوحيدو")أصول!رن!َلو،4لمفثافىءرر!ةضا)رصولللها؟6يئنأقار

شاءإذا:ل9ل؟):ؤقالثطانالمفخوزلة*)أشططثةطعءصبفطئهر.

المحا،!ن،ربئةهـثبعد4مفيْخيسولإرافيل(للهايارصول!شئتثماقه

العاطفة.ودس:و!جق)اح،،دتمقفيهماحت"ف؟ذا5وفى

الخثيثلإبطالتبمرضلم-!قي-ار"وا!انْأويدومذا

لأيدعا-4؟طألهإفىاكاضقد"ةرآنأنءلاء!ماداَوالتركيقيالتمرج

لمطاقةا4.ةا"دالوري!ة-كهآنالةرثهتهاا-آوأتصاَ،د*ةةةصهلالاي

يل)جر4ازوءثلفى"يدالوصتربن5،َا!تاا)ت!4"؟51"وءالبوءزقه

اقهبور:دنْا)زال14فىكانالإس!مءنصأله"ين-ا)سلامءلميه-

بنى):وةو)4..الإلانلهابفى"جمخارىرواه(..ثأثبهتشركولا

("؟كصورا!دوأنانتهالالهلاإاندةاث:)ايلوعصراوذءلىضس(لإسلاما

؟تود.%آإِلى(...َإ!تثتهإاعوا،ضالاءلىنى:يهبا):4؟لأع!ا4ا.وقو

.انالإيبابىيفأأىرا!:)ارواهمايمةاب،ا:
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إ!ادالتمليثفىذلكبكلاءتاض-،!-ا)رصواطةلمعل

يم!ءبنافىةيقة4لهياْمع،نهابطلا،ةا.وءدم4اقصالوصوحلت!رتخبا

انثليث.اأص"والذ!

شأننه"خطةكافىا!ثارإلىوذهـ.نارة2ا،مالو"!)اسنةناوزتجراو)ذا

حميدبمتءبدأ"ر"4ماالحصمرلاا،حالصبيلءلىنأقذا:أفإءريمابن

رقح؟لاقا)*جاشىأن:هـوصىا؟ساءناولاهدةىا):يهقىه!صوواءأ!

أ!ته،قولةيهتةول:لقا،ءريمبناةىبك!هإلضوط:لبيطاأبنا

ءوفىأولةخنا.؟ث!ربهاثةلمالعذرا+ا؟تولءقأترجهو!طقاللهروح

لءؤلاهفىيديزماوالرهـانسيسينالةم!ثريا:ةالرفعهةالأوضمق

.!ذهنماين،ءريمابنةم!شولونمهـا

الهرصواطا"ثةةةالمسغودأبىعق).دلائلةىقى3:ااوأخرج

لب،طاليأبنبممقران!مورجلافونكأإ،ومخقإ!جادثىإلى--!ةَ

فالا،أ)جا:!إلىهديةا"،ءهواحاصابنووء*عارةةريشوبثت

ومناةكل!،اساإن:وقالاةيد-!ا؟إ)لميهاث!بو،لهصجدأعليهدخلا

طيهخلواد"كأ.2)يم!و.مث،!كأرلواتردَةو،ياةادءنارفيو

أقه)ن:جعفرذقال.؟لللكتس!دوالمماةإدم:"قائرالهيسجدوانلم

إنم:ا!اعىينر؟ذةال،لتهإلانسجدألاذافأءر!يهالينابثقد

ضولى:قالر!؟وأمهعيسىى8ولون4بفاقال:،وأكل4ءيم"ىةىيخالفونك

فيسءسسهالمى)اولط%اءالهذراإ!لىأةاهـاأو!طم:4اللهحور،اقهقالكما

لءيدقتزءاإنهر)اوالفيصينمعمثر؟لم:لةقىا.،أدكاو*ىأفيالوفتتا

أشمد:ناةأعندهق5%ئتمكلشاوبمأحهمر:.؟هـذهنءاينصلا.،لقيهِما

ء(أرضىءنثثماْصث!ةإترلهِ،4ةأكلْهاءندهفىأولوددت!؟أنه

ل!نهلم،لعةمد-4محا؟قوتثربالإ!سلاممسكْيكانوكذا

له.بالإثجملق!مأو،4إفيو!وهـاءيىؤىءسأ!واكاجاج!جاج14،ر14ء
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2دمافهعثلتعشىءثلإن):ربهلهفالطبماايم"+اكمفيهزعوهوما

الممترين"!كنمنةلاربكمقأطلمقمجونةش!هلؤالطثيب.،ارتمقخاقه

نا."ساو!بةاوأبناإناهأ،دعلواا"حزقللمالهمنهكجامابعرمنةجهجكطفئ

لهوهـذاإنيينعلىالكاذ)لنهلمنةفنجلفيتهلثموأْقسموأفنابمونسا

ترلوافإناطسكما)حزينلهوا!تةواناللَهالا)يهمنوماق9االقصص

ا!ن3"واه!ةإلىتعألوأب1ت!لاأهل؟اةلبا،فدينءلميما!تهفإن

منباباار؟هفا!ضنايتضلا؟شيئابهنثشكولاهتل)الاءبدألا؟تنماو

.مسلهمون(،؟،!أنااضمدواقالواءولوافإنالههدون

أ

+

+

"ءولثي،ع!!+-لى!

!آ
صثي!ق

ين

86-.8:!رانل1(؟)
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ضلاآا!لمَم!ا

كه)قىةاإلاالكاءإبل51ألولإأولاقي

(...ءغمظلواقيالذألاسق

(64:توةخلصا)

،\ديمرالأقامنا)روةلىف9مو

--"،نيم!إواا!وهـ"!ن

"لأالقدسوالروتتماوالإفي،الاَبءتء+ارةالمسيحيةةد"َهعلافىألإلى

الأولهألبابفىالماأةوءنئتقدو،هـركاإلهيةمي؟،أم4أكلاْوهؤلا.

ني!"َالاءنكاايتصينى)او،،شضصة14صل،ص!؟ةمنهـا"فاأقنوملكلأن

يمهياكاثا!!)،يةهرابو؟ءيةمتساوجئْاؤالأالثلاثةأنيثرونكعا

فة"ئلابأنقالواولذك!ا!!اصأفهإحيث،ةقدءيايمقدحدواهرص

الأقنوميفبمرالأول"بابفىسبقوقدئلا."ىوالواحد،واحدإلا

اصطلاح!2.فىيمالأؤاْد"او"والذى

اإميح.قولاوالإفييلمن!طهذكءلىلهم!سفلاقيلهـأوأيا

وله!بطاركاالرؤساهورءم،مؤ*،اتهموءطيط،مجام!كموصو5وانما

والمفاصدللإيرىالمو)فعخاب:اصلاهذافىالمراجعأم(1)

لبلافلافى.واقهيدحزملابنوالفمللهنشازافى

الذىتهكاالمتحبز.صالألوه!يةبابفىعنسم؟!وهرا"راد(2)

.ء!ر.الىوجود.فىولايغتقرالقسمةلاخبل
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ألمحقل،مجع؟بفق؟-كادزل!إ؟ثساط:%اذ5دنماونو.م3،ا!،4ص*%و

ءلا!ةأو،روح.اقا4لاز5ذأواصيهإلهيكاواروإن4))!ريمفىلت!ش-ثءث
-)

4صْ!ا"يمود"بدءت"رر،أنأيضالمست،ءلما4"قمصزتسوافى1،واهـى

نرهء4"1بائي"،ثإكلكالء"صفإلهالوقتنفسثصى5واعدةذاتفى

ذلك.؟يانءروقد

!.شىنيؤهلبىاتم)أءبض-قى"قتينأماملك9اءكاالفوفىت

.ا"وهـر4.و3"ثهمقالجو!هرةي*ة":الأولى

نيم.أؤاونهـا3س-ول"ثش.ممالأقأحفقة:4أ)ثا،ت.

ت"او-ددبرروم!صدديرءد"ا:+نهأهوحيثمنا!وهرذقيقة

تها.انحتصاصافىمتماينة،أمه:اهافىظمف!4ذا"

ى2ق:اتمخهاالماتاك*ريفةءدجنْاؤأونها3،يثن5نيمالأقاأما

به،الحاعر5ء+ت.اآتو91لكا!إذ،أ،3اصخوفىيزةشما،؟يهامعالطإفةفىب

س؟ة!"الابه!؟)ص،ةدص11لروحاا!ءو،لأبناوءنها،ألاَبا!نق

ذاتأوالآبذإت!و3تالإوالجى،القدس"رهـح؟فصو،لاالإبن

بئحمهولاهـوْالابعينو5ص"اايةدحطاروحأذلك3و،"قدسوح،"

ين،ر"-ملاءقهكأفيفى!ص!اتلهأثألوثاادذامن"دواوكلءبنفيأهيةمأ

ق!3فيا"دت،مهـووبالجس!متحدماهو،-ءخما،متعددةالأؤاْئجأنومعلوم

لأ"مبل"دوا":هـدفىءتوحد-لأ!قاةيمافإنلكبدكلذو"يه!يردون

ذلكعليفياءوت*ت*،،(يمالأقأبهذهمو،ىقا!هروهـذا(الاتف!ال

يخم.ةاللأحاجاهماءااهـرجو

امامإالجودري!وننْاها1:ا!الة"ذهفىذةولأناوسحوفى

ةبمالآقاأن4ءإث،،"يارفءيمغ،ا،كانفإن،هاءيرأوفيالأظعيناطمع

،ءخعدد!هـىثم13و)ختصاصا%ثاصثاؤىء"ماينةكام!اْفىمختلفة

يخقالجامعالجوهرأنكذلكومعلوم،المتسغيروشهاالمتسا!ءو
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"ووالمفر.اطفىت3ءتجالأهووزةمتصا4.ذاْ!صأ"و4)ليسو،دمتهد

نةسبعونأننيمقاالأعينهـرالبلوبأن،القواءلىملمززنهسه،ى5ا!أ

الا"شصاصاتهـت:اءيخاولاإمنىافإ-ىفولادد*"ءليماص!ذق"جوهر

اإتحد،لا"فا"اتا؟تا:ك1،ا!روفىدإتمدافسو5هههـاخميرباءخحدالأو

به.ةإءللاو4يمصينالة؟ينح!بلمثر؟4عاءا:!ذا"-با

غيرأوإالات!ونأنمازإ،جنْاةا"قيهـوعرالجامعهرابىوكانوإن

ءيرءا4.1ةرضد!و،الةآا)ملا*4جن.اق91أنوا.ت،لإلهاكاننمن.إله

وان،ن:لهِءايةخلافوهذا6ثلاثةت!؟او4بارإلالهةأصب!تةقد

.يهتقدونلماتركز!ه!4؟لهيلى

رقطالَا!ة"ىالأزاْحم!ثالثلا؟ل،4اإغيرخا!بلاالجوهركانوإن

ا،و"ودأت!لةؤىإح!راالاتهيةايرآصبحغيرها4ْأوا،فروض4بمدو

!لاثةنيمالأقاإن:أنْمولصح.اصلهالأنه؟قرءكاوقديم،4المةد

ثلائةههالإن:؟ةولوأنله"!و*4وهىمج!مها5:اكجوهرولا

!وو!تسا،كعدمهبعأيراو،ودفييمح،واحد"وهراك!مبجئْاقأ

دمه.9اءتارمع؟مه"هنْاذإذدةث

أنصم-دلاثةبمةالأ!ن4خأنز1،؟أنالقولهذاصحنمن

،ا:ا!مااقت؟أى،واحداالابمجيما)قدصوحOواالإبنقكاون!ة

حونيألاجاز!ا،الواحدعلىادةزإلثثمأوثانلإثياتلزومولا

اثلاثةاتكونأناذنليبضق-قدمهمعثدازاثفياحا)حلاثةالراج

يئورشرنةيبىتلكو،احدواة!بالأركانت!ا،اواحدار!وجواحدا

قأيتبرونفم6!مفوليغرا:علوا!لهنلائةبأنألهولولا

إلب!،،مجئهاوألوا!ا!صئفا؟ثخاعهليوفئأفلايقاهخسد9وئةجلا
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:أقولو)كاف.هلا!الاواإ"و*ثة،إلهالةدصاروخوأ،إلهوالابن

ىذ!الدابفى4)إغيرالراخأن!4كأآءيرأظمطىءلىاحدو4"الث"نإ!

ا؟ؤتوء،4مسف4ؤملصوظغيرإصيطدsواإلا4)!ؤلا،فىهصدفىن

"لهر.آرا:بءااممطاو

الملةفىبهذاا:!س!ءإمجاب)ءىه)،د"أوإله4"َالاذ"":إن

.(،9)ا!"لاقالاإهـذاإنةر"الا

يخرا)جاسعالعامابوهرنَداذا:اةولللناورةوتابعة،هـذا

مسدهاد-ث4ْأبمعنى!اءواذة!بكونأنإما،المغايرةهذهفعميأ،ألا

لمحا،إفافىابكوذأنو)هـ!ئصوالحعاا)صهفاتجمبحفىء*الاوةبوأزىَ

إصفاتأ!خفىمهالامئفقاثكونولااءدسء،،-ثالأنهى*5علي

وا!ا)س.

،فىإ،اميئْاقأن!يانيبالبحوهرذدفإنواةقا5كانفإلط

ب!وننْاو،للإبنءواذقاونه3حيتَمنإنااي!ونانإذنب!و

قةةالهواو!اتماما،سالقد"روخمواةةا4.عوصثمنزدسروخ

ألقظماكا"رآ)"وهروظصاأةنومحاوكاونأنيجبئمالأقاْ!ع!

أيعامهرالصولكضذن:3!تأنيصاأيجبو،هرلبوأص"ونيمالأأا

اْقاْئجفقتووااثبهتاكا،جثمفالخماصفىتإفةالمهنيينةمتبنما

وأن،همم!ْنباي!ونانيجب،كاا!اض4ايى!،ا،هافىمختلفة

وموافقروحهوءثل،لهوءوافقبنهامثللأنه،جفسهروحيلاون

.ال!تثليثل!قيدةوصياعهدمذلكوكل8،ظهماوهو40

و)ءأ4ة!"كلمقايسالأقاْئجألجوهرمواةتةإن:قيليار

عالفالكانهو،جوهرهمقنجوهـ.،ةقطالحوهـىية"كةمقفقةiAا

لهظ.الأقنؤيةى

0،7/صةرصو(1)
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4الجو!رث!ك!تىالوفماق"ا4ن:خأنإما:.ةولأْسا"،ناءن؟

في.أولاالأفومبةوءى4لةالمحان-حبها)اكأالى!4ففص"ىكلى

4ابىو!رتءحنىكانق11رر"3اك.ا،يةصحالونمق42بمخدتافإن

أقئومادرو!لا"حونأدتلأيوزلم:قولبم.ميةالأؤفىو5+فى.مس!طو

ةجه،ءمةوالأتالموهـرية!دفىد،"أأتطثحى؟لقسه"رواهر!و

يععلاو،ا+تةإماتوة"الليسءند!م!د!هـد.لبوأذ*!؟لل!ذنو؟رثة-2!!لو

)ةةصه.ويخرههرلجوماوةوأنعونأ

4الْاقضوصوهى.ئم**قاواالبهـهرإ*يخالإ8"حلاك!ا"ثة-خحدلموإن

يكاونأن!نهلةاح)اوة+يمى.!،ةي!!وىبأوءىا!؟؟تفاقالا4!يجح

والأؤاقيمالىوهـ!بينةت:%/ت1الةونلازمألأقتوميةفىالخلاتدْللى

-؟سونانمقوإ)ننشايرإ.فلاف"صابهالذىولايخلو،ابداْتءكلا

،مناصولا4ءضصقكليرةلمحانمتالآءرءنىوءلى،ءوصْارأبموهـرا

لةثد)ىلإد:ورةولىترتمالاءالة.يؤوداو!ـه.*د*تااصرجاذ،ـهو

ويلز!م"ألر!ءأوإالاثحبماضنانإمايرا،خاا!برركلراذلكبأنإبئالسا

يوجدلمإذا4إبثم،4برفي؟تهو)نرءا،وءدعه"ودهوءشلزماتهـقمانقدم

او"وفى9!ية،قىاوأبمايصلدرو!لا"جونْمسانسذءيئ!بوا!؟!

بهت،4الأةةوبفىالحلافبها!صلض)أهـىفىتنفسهت!ونوأن

ذا.ا)فادظاهـروءذاثالحلابه!كصا!إذىا؟يمنهءو/أو،لهتىن!ي

ذلدحازإن4لْاج،%لأؤثماة!"هو8+ينأاثنمقو،2"تكاونأنتصحاؤ

قديماي!ونأنويصح،،دوثه4!جهـىأكىهلهدءا42بيكاون!أجاز

)نحا)فةو،ودمايجهمقلابدوإذن،اطلإمحالوهـولنق"4محدْا

:"صاصر!الذدالتعدإيم4ءمثلزو%/قالأثاهر))جو؟ينةيرلمهاوا

يكرنحبةمسلمفهذاحالجااطوهر"فاتنج81ْ*فيابأنقيلوإذا
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،ار!مصهْهابهلمعلى"ذآ،ا!ءمالناخالحا!هذهفىا4محة1اتر-يد

ةلم،4**!ث(ةوقم!جةلوالأكالاتلق!ضحمهاصفات5"اكبأن:.بولئم،

إ.إاةادونص؟ءءس!بالاغ!ادورمة!ومص!خاو.لم؟ةيهاعمرت

حمقء-ير.دونء؟مىبسد"!كاتأقهوماءدلم9؟مثلاوالوبمود

عدص.دليلكأيركل!ومخضيصقىعاؤكذنه!ياءلأا

:بةا!موةيماق!ميإ41!تتفى،-!جه!امجكل

إ-يبيمتاأننجدللأةأْئجقىمي!ىفاأك!ملاءهرلهةورا.و"تععىأبحثبا

صا،"وصةات)نهاقاللنيق،يتةقىوندونيكاولاممنا!اىبونراتفى

!أنما4"ومن.لهمةومةأشصاصا!إئلقاثءن5لهامعالط!وهر

!لين-ا)ةو*قشتاتاأ

اصو"و"فاتنو3!تأنهـئها5ر51يلولا9"ناتتكا.إننهافإ

،نفسما!لتوصة،صا"ون!ون!أ4ادبدليق!ت-وكرال!ير:أبئه2!لاْ

يدزميصاأو،ض)رو،باالهرض!:امخ؟،يث،ف"و"الأأ)هفةن11

وأن،*سهروحْالروحيهمكاونوأن،نيْمسها،الإبنثحونأنمنه

"وأصماهىفىْو؟طلانذلكعلي؟تر"بو،"مسيا"فةالصفةقكاون

حونماصاكجونؤلا...بذكا!بلإشتقدالأنم،تهادواودىله

هسمْحوروالروح،بمةولابنالإبنأنداممإا!واصبهذهمن!وعها

،جود4ايتحققفلا،هر!بو!ال!اهنهىبكاوراتالىباو،و!محذا

صفاترهىتسهانيمأقاوالأقابميم،ا!!مْصاو!"اثواص!ن

:،ةيةهرو"الحراو"و

بتارثبتةقدالامغاير"رآ15لئىوصفاتفوا"!كاةتن)ر

هذاوفى...و"واصلهصغات%الأةْالاثةواجره!ط"أمعان

*نمن،صفاتنجتلاثموعوة"ذاتهدلأالتثليثءقالبمدلك!مبلأقهِ"
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عدوااقهبأنالةولإلىرواوصا،"يدو")ا!فطرايهوؤةدإذال!قيل

هذهبانالتحفظمعمال"إلارأىفىمنهلاءاخوءذأ،"فاتول

ولا،الأشهرىمدرسةرأىو5عرهاكاولا؟لذاتعيناليستالصفات

.التمفالاء4"شرررأىو5كاا)ذاتن!ءا31

:اصواطوالصفاتإلاالأشضإصأ)ةولثلزء،م4؟أاطقوفى

ول111البابفىم!ء!ص؟يمأو5اك!ذب،واصرد8م2ة:اولافأها

ؤيه.ها!-البما

،قكالمسيحاإلىلإلهيةاالكلمةلحقيهىاال!لاةتة!الواقاد!ف:ا:؟!ماْوأ

وأب؟ااقهءنه"روحاصقيةقنتةا!لإباا)وقا،وأيضابناا!ذلاثعار-

فىض(يي)ان"وتءند!ت"كانسهاعةالإبنإلىالعام-15و")أهق
بيئةالقدسا)روحعليهوترلاْمتحتةدحماء/)رأىإذ:الاردن

."1)(...4ءليؤياوآ"اء44ءلم!لبسص

المنعدداتوافي،ذاةاألار*يكونلاقخ؟الاب)دتقلأنومعلوم

يمةشصفات)ثىاتدونا،لملأهـلجماعرإالكةرهـوأاقديمة9لذوات!ن

فواصمنلاالذوات"واصكلقفنقالالانْ!وذ!،واحدةدات

برم،!إ!عنهلابتأتىولهعرضأعراضالصفات،نوأيفا،الصفاتو

واليابتاز!ملابأفمالْاتتوالإبن"ععةالمصحبأذقالوا

واروحالإبنيونأدْي!تنعذن!ف،الخوارقمنمتلف!هيلعلوعرت

اصعرما!عهودذا،ذ"ات"حونانيزمبل،وأءرا"ا"فات

لهاافخاصءقعبارةمي،"اْلاأت3ينمنمغنمنوكلد...به

2،22،:3لونا!1)
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111هـهـكاونأنفإماو"ونذ،اهت)ني،وئهاامشخص . dاصاخ!ثهلاث"اص

.ءندمالمةررو5كامجهمهامءاهرلبوصاشىاأاوسها؟نة

لأنهم.اتظيثاع!يدةنتقضتاةةدلأْف21اثخاصاتْأ3"إن

،أشضا"4رآةاذية!ىلاا%امعءام!حو*رصا!نثأةأنممقيولون

و5كاءام"وهرفىمجشهمةَ*فأ"برتالا!ْألثخصاتهاو

.المدءى

إطلةقدم!تقدمهورا!مع!ءامهوبىوأشخاعاقت13)ن9

اخصه!جن4تهلأؤاننءخاالبو!رأنةالعهلأثبفاقدالأب،الش!ثهـذهب

4الثلازمعي!ونأنفإء!ايرءخافهعوإذ،ذةدمكاالياللزموإلأ

لمْباتيصحذالثازبمووةكت،4!ةوفا:"إستوفة4ا1يخرأو،راةما

بذلك؟و،عد)واوأقةوما،اوازتكون!فى!ا!حوره.!الالأةا.ثج

النتيجة.تلكمنءفرولا-ظثهغيرتو"يدمن9"قي!إلىنعرد

:4صلحلاوا

ول4)اتركوافةدطمعلجودرصفاتالأقاةيمإأن!لواإنأنم

فىالد،4!م.ثىمعالثىوهذا،صفاتولهحدواجوفىرلأنه!لتثا-ث

.الإسلاملرأىبا.قارحونالذ)تحقفىهر؟،تضير!طة

بهاو"رصهاو!ذاوصةلاءقشخصةذا!من.،ألابأن،لواوإن

أحدااعدواإالاد!ثفام،اليض)نعددلاالةوذ2وةالمإلزاماليصر

فهحقاثلاثد%وإذاةلأ8ءحماينةوذوات،ء!عددةالةآبلا!عأفرث

ذاتهمةتضىمنو،ودهءخهـ2واعدوكلازلادة101ءنمجرد"فيفسهامْمهظ

الوبمودتقتضىةذاالذىلأن،كاطةلهةآزلاثةوبمودإلالهذامعنىفلا

!يعة*منكانلهةللاثةآوجدوءى،،وهالوجميحمقكاملاإلهابكرن
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وذ!،نقمر"سلطانصهفلأن،ق!!ان14)")أإ؟تفردءعمكل

عل!يكلزمو،4!!انازعتةوال!المام.قاةت!قتلاع"ء-زعثا)االىث!ء!

.خاقاسدمفالزمتأ""لمةإنو،دتوار9،ا!سمةا4الآليإ-مةتإنتلا

فيكأأثةثلاذوتلهوجداإث4؟أب:ولاةواىانع*ارإ)توحإقلبريماوبضد

هفاتلأصثولاذواتأ،تصفئأوتاذوافم،*قااهـذ."جونأنؤإعاالهية

طةالبح!د"الوخدتتونملأةاباا)ةول!:قى،لْصإلمأةساهـ4ع"بوا)خالى

المركبة.ءير

ةم.اكإذامي.،ألاذلأن،طل!تلابطلانوأما-اهرةةفأأ،لازمةأما

ث"عمةَىر"ألاير*إذأتكأطلأن،-ةدمكاالإله-بددلزبمتا-ذوا

يوجدواأنةإهاو،:نئذ..2مممنكلز:ينكااطنا"4وا،*يزأتأ)قشضات

ي!خازعواأنوإما؟)"وارد،إبرهـاقلا!!ايلزمة،ني!متءأى،ما-لهعالم

وا،نروضصفا!الأقا،يم!كاوإذا،خاكان15ةبرل!اذجملزمصما

ءال!وو،النةص!!ياصالكالصفاتءهجع4واؤتغيرنتا3زلاثةانها

آافتصظتولاذواتلاحمالأقاْمتيمكاوإذا-"خالىاليارى،قفى

التواردد)يليإليك؟،؟كافث:ءأأ،قوهذامسمياتبنيرءأص

:!نواتما.

:ارداكوءانبر

نأمازإ،-!عالمكلو-.لةىإيادابيغادأتوثةثلا4!آوبمدلو

ح!أمه(ةمجادهةاهـنمم!"وأبقىلكلثيأى)ةالايس:قلالاجيعهجدير

ثرمأوقوعُ،!"اوأثرءلىتاةينفى،ينءؤثر-حماعالزماعدتووةفى*

واما.ثاواآالوأ"دثرالاكونصت4ت،ءيكملماأطءاو!ذا،يماA.4!ع

ثة5"*اونت!حيهنوا!تء"دودأوبلبالالهستقلال!ثاج"دهيولاأن

4ءلييلزمإأيضا!اأوومحاوهـذا،*!ىفواحدثوب"شاء4تال."ناع
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.!ء"الآ"رنهكانهثصاومنإفا4،طفىنه1إعابمزا"ءكمألهفيداوت3

ب"اوذإن،لم:اتهكا!اجىبدـه،ولاب!-ضثتإكثالاحتإج!هذا

؟لمنقصإن4صص،صلابا،دمقدرةؤإبئاض)أو،ادتاجر!غهـودو،ولا

ايضا.هل*؟ا؟إيقلاضذلكْمصخىرى111إ)!درت!4!!ثرت1ماةدر

يكوللمصاوضاأمحال!ورف!ا!بردونط3*احده!هـجد.أناوإما

ءلىسدةقالثىءالذادهياإإ!ولولااإنث""،الآ،رءيئ!*في!ْ؟امجزء!م

إلها،مفى2،زالعاقوَثبفلا،ثىء9بهذا!اقدر"*اقنإم!يئر"َالا

اكللهيع!ن،ءنهمالةادرءلىثزينيز"ا!لاالإلهايتءلجأزفاهـبالتالى

لإ!جة.اثصوالخصاائصفاتفىكلضحد

منواحدلزمالإلةهددلو:يقالبأنادلإلفىذأ-لمخيصويكن

قدرةوْا،ابجعمجؤأو،ينثرمؤإينواحدأثروؤوع:!كثلاثةمحالات

علىيوزلالثلا5لان2ءلمغدرللةامجزومجزهما.ينالآفرومجزحدمأ

امثركاءوااءندداوث:مال4.الوا"دات:8بوبذلكءحل

فى:اق!برءان

كالاتجميعئمساوون4!آ4ثلاد"و)و4ْأالدليلهذاطصل

أحدمإرادةتعلقتوةي!إلاانكالات"ماتوصاثروالإراده.العدرة

صدهاراد-شالاحراننع!متيأنةإما8مئلاماجم!رحك.ىثم!

وا)خالى،جخاتبلاأولاولا.*أراالذىاوةتافقسناادماءرتغفذو

تعالى.دلهذلوحداوثهختأ)تددفبعاللحل؟احه؟ف

مقكلن!صخلمإننه!إالتالىبكاأ!قواما،ةر*اظة4ءز!ل،اأما

نأيطحانؤلا،ءا"زين،.13الأولدهأرا15صدغد؟رإط"لكثتر"ال،

لزمخاجادصذمبْناؤ،الضدددإراصكل!ج،ناغإنو،ت"صي!!ْوجث
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ع!الهوذلك،"دواآنفى4حوبموالجم!محركةوهما،،مدثتا،حماع

عانالانحريندونهـدافىالأولاادعىبقذبأناجيمعأدص"فى!ذلموإن

،ا)و"داْتءبذلكت!ثو،نير-َالادونالإله"وصادهففذالذى

ةردَعلاكالاتجمىمفىساوون8ءلهةآا!دعأقاإةروضإن:.بمولأث

بمالىاقهءلىو"مبرر"َالامجزلزمأحدممجزفاذا،ةي!الاو؟صفات

.ل!ماء

ألصىءإدبإمجتالالهةد،أ!ر"بملقإن!ايقالا%ةظ"العءعهذا

،هلضمم!كانءبرةأصجمح!لمستصو"ودهم-'وواصأبمود."،حلت

للآخرين،!زن!ي"لا؟ا،فبههبأ)قدإت!لمقءلىلادا"ةءتقدشهوأ

!فى،وبمودهعق:العجزناك-"،ابقلمت!ةفىإلأيتص!قلاالطبؤلأن

دهبموض!أص:حدهلايط4)!لاقر!هلبه-*إةءتن)والممكاتإن:اقول

عنفير"لاذلكأتإلا،لغبرهءتحيلا.دوجووعدم،)فيرهوا،جما

ادصنفاذعدموأها،ألاْبم!*بجوازءدمضرورذ،4"لذا،!ممةعو

معألضدأرادةإمكانعل!سدقدر،؟اادعصuفةاأفي4فسهالالهةأحد

نأيملحولاء،بمزامرادهتتفذلمصننوَع+!ةداتهفىممكنا4؟عو

.ثتومةدماخندنمإلهابكون

لوو،د:هـكذا""4!نر3نذليلالا!م)مرضو"لجسيطا،هذا

ءاكليصاذن..بالمشاه!ةءوبمودال!الملكان؟مالملماوبمدةالان

واحد،إلهو،و*وهـودقيفهياثتئي*الإوبمود؟طلوإذا.الهان

و"ودبينالكبرىا،قدنفى40الملارإجانالىمجتاجا)دليلوهذا

بيانما:فى!ةول،العالمو"ودوءدمالإلهين

المحلافصميلالإرادةوفىاةدرةافىانمقساوإ!إنلوربمد

اكلاثترباالصإفىءي/د.والأفلاقلاءية!سفي):دةالدقأْطر(1)
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أريريد،إِعرأهـ4أ؟خراويريدةلطلمأمح!لمواو،وديدير؟أن!ثهمأا

د"أتةءق!بمذ،و،حونهر"!ايديروصلازيرْحركةأ،دعا

فى:"ثا،معاادهاعييئةذانأما:لأوذا،ا-!إعلارا1تةثلاذروضول

دوناْحده،صادخفذأنوأء!:إ)ةالمث،معاادهماص:ةذلاأنوإما

،Jمحا!رصلأ)فىروضه!ءمنإىل!وشا!ح-ءلو.تا)صا

زيدكاونأو،هـ!دوم!ءوجودأال!اْلمن!ك1!مموادح!ة*ذ"إذانه11

"*قيص!ن.جمعفهلأ،محالاوهـزد"اوقتفىساكةامتصهـكا

معدوما،ليسوداموبمولش!لم)تعانلم3ا-*ء15ادصثةفذلموإذا

بمق،يض4"ةخر"؟11،"الودو،ات3"أ؟سوكا،!حرليسيدزيهونأن

.5; jال!الم.-لقءدمالى!صيؤد!ىا7-امجزهاءنضلا

ءرا.د.لمءلمجزا؟نفذلمى!اكاتْر"-ملادونأ"دفامراد.مذوإذا

قدرةفىانمتصاوا!ئأا،ةروضن*!!،الْاولالىىيىسرمجوة

.*دةإلمشا؟؟اطلوهنر،)أ*الم\خلاىلأعدمإلىلهؤدىوكلط،ة!ا-وإل!و

.بر"ببالأولىو.إ!يئوبمودلهرضءلىتر"لحتاذإلاتمذ.وكل

رأو،وداله!ز،طكوإذا،لهةآئ!ثةوبمودضِجنعلا!يلآت.ذ5

يكونالمحالألىمايؤَدىكللأن،د"اوإلهوجودينتدةفإ،4ثلآؤ

.بدي!44صوفى.ئالا*

تمالىاللهذعرهألوحد)فية"فةأثباتعلىأ)يفىالعقليوأكليل

الكبرىالمقدمةى5وهذ.،)فسدتاأقإلالهةآذعهاكانلو8:بقوله

عذوفة15"ثناثيةصغرىءقدمةوهـخاد،ل*شثتير1انقياسفىالثرطة

اذنشداْلمدجَكها:وهو،،مل"الأهذاقىالنعار"طربقغقيهافملم

)-،يخر"يمنىا"عما!بةفى،لا""لْأنوذلذل.أ"قهعكيرإلهةيككلليس

لان،ا-لتفا.حرفالأكاتلوألمةفىدفَنا،اتمتئناة3أدؤليصنت

الت!ثدث(6-غقيد10)م
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ةِ.متضى،تا)فسدأدتهجمةإلم!سلهةآؤجصاكانلو.اهـكاذتحو"ىالم!

لمض**و.؟اطا!و!و،اد!ةبلماللهةي)الةآؤيهـء!كان)و*أصمه2عة

أ-و)تاإلىإجعصالإثنينونيكر،يهوْ!بولم.لمْو%داأى،بةمسدا

وفىمو"ودتينامد!افنأ؟ءاةساثهماءدمءلىلدا"دوا"والأرض

يب.أبنواآا)تظيةظ

..عاليابرهانيسصى4ءا"كاراالآيةءتأ"و*إاولانا)برو*ذا

بأىتعالىلتهيئه؟شرونفى،نيةلهوحدأ)ثاتءلىطميةة4"،والاَية

.نكارتتص

دليل:غيرمن"ثاتسبو+مماووكلافيالأقا"ص!هـصتاتفىمح-)ا

جوهس"ودر،ب!ان13و،واحداجوهراالأقا.يمهمهعاإذا

-وحوالمبناإالإبننجعل،والإبنالآبهـربموءتوحالرهروبمو،لإبن،ا

الاَبخاعاحيرنأنني؟أولىلي!للاَبت؟"ظالإز*شكونثمروط

الممب"جة،المذامبصخعندالاببنالإبنالأن،باأبورل!ذاامد!أل*

كتيسةرأىءلوحد.الأبمنمنبقالإبن0الآبروحوالروح

ابناالإنجماجلفىالتحمزإنذلكوءلى5واذةثاوءندريةالأمحة

مخموللإبنأولهالإَبوخاصاروطالروحو"حلللاَبو"أعا

!س!اأنا،فى"وضلأن،ح"رء!و،4ءةثد)يلولا،4)هـبررلا

إييه.ءاا.ئهواهوُ.ابوهريةفىصتساوون

الآبسار!ه،ية)لمجوهرفىا)خا)وثإثنإشااءتدوأأراإذاإل!لا!ا

للابالإبنبهوةمخصللامفاز،ابذلالىو،روطوحوالربنا)لإنوا3بأ

لكقو،لهعاوظللابحاروالروحعوناْثضابه!ملو،/اهَ(صة"ُو

فىالجيحإينامتيازايروالملكنهم4واحدانهو3ة:فىالثالبرثينتج

!ي-والإبنب!ايهن)قايناى-الامتازهذاَاءع،فصهرية
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ولو،"؟)(ءفى(ءظح!أى)ةولةالمسب"حفىاسانءل4؟الإنج!ل!قالذى

سهوا.،َس:أوالإلهو!و!لاْلاو5الأعظ"بكونخمهاالمحعيحةبرل

ب!امرب:4أنهذ.آشحالةقوءررلأنالظاهـر،ا)بناعقصمةبذدُل*:بو

.!"يمثمنه2أعظأنهيريدإنه:ثةالأنولايمح،الإبنمقء،رتبةاءلى

تفار9؟ةطحو،د.2المهالبشرىالبسمهوصوتاخما؟ااثر،الأن،ته-و!ن

م"؟اعلىءفىضلاالإلهوكون،4اووصألمطصافىمنبهقه5-تعاكلءت

كاث*أنيمح!ؤ.الهقراطذءأثلدىومةررمنهءفىروغامرلهبشر!

41الإأنلامخفى!نه4إلهمنففلافيءنةفلاطقلإليهثقصدنمفى*لياقي

اةةومبفصجلحا.ا-ضِينحوناننإذبد!ير1؟دةالْاجسادءافىلمنأز

.المزءومهن؟إلاأقةومعليب91

لمول"3القدصوءإواهْمبلإاعانإذاةةإ،4ب!ذسبفىمك*أكاما

فىسهيةأ!ـه،والاب-نكنماب91هربمومن،وهـرمانكاوةفه!هـبمو

وبمودبهنولم،ام!هن"لذأفديانأتضاوالروحبئال!ث4لذابفدبم:هوثم

منههادالوجرقأسبقهـولأو،والحوا،!والروحالإإنقيلب!ا

بأق-ولالذىت،منهأةقيخاجو"واصZjlضاالإ؟قوايس

11LLءنهماعلحونأنءن؟اولىص؟)با(*"إذ..؟؟اباجون

ذ)؟فيااقئ!نَال!جاكىوما"طعاالابح!وفيوأن،لها؟أجعل

لابءةءاها؟ناقالآ"رمقد-اوكلنينْامنبأولىليسبنااجط

-بيللاما1،تببح4أفمنهذاوفى،ا)قدسالروحفى؟شأن3كأف!*ؤ

قئصلب!ْدخفا"ةولهإف!يض!1لجوءو،دهآ،بررابزاس،،او"ضجنحهال!

اعكإ!فياناتياذرالظا!روألطْخاص"،لوثالثاأؤراد؟ينتبةالمر

"بئحير.،أبر4!ييتأللأالاوللأقةومأثرفىا)ثا،لأقنوم،!يال!عنتبةمر

ومة-كز.يم3،ا!:الأةوبتحرى"ومق-،ككانانىيخكونثرثواثرثر!ا!و

.""82-:--ول:"!نا."ثوئم؟)ا-
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صادرالإدقوإنالإبن"ةبوعا!في!أنءلى!وقابئ!"قترى

حونذكتب،"ت!لهبذدهـأثرأةبطكون،ذاتهفىب61فكيرعق

صربهوز!ومامع؟؟الإلاىلوثيلأد"أْ!ذمعويمونك!ةا!بئالإ

"ءنسبإ"*ألىإب،ممكانزيوا:.اك!-4،ازجأأحدم!كانأنالهلامولفى

.وأ!دوثالإعكان

:جوهـرلفظتطالىاتهءلىلاطلى

عخد!افيطلأقو!ذا،بموهر411"ررالىاللهعلالم!يحيون؟طلق

مةتة!-ءيرا!إأ،وبمردبأن:دءوا!.ذ"ويرفىلواوقا،لوفمأفايع

وهوغيرهإلىو،ودهفىمةبقر.إءا،أ"وهروهوةير.إلىوبمود.

دو"وآاف!صرنم،ء!قومنهير،ؤجود.فىعف!تةربيناسطة.لاوو،ض1العر

أزو.إ:ا.وازقاقيوداأ"تغوثف.فى)كرزاثم،وأ،رردضابوهرقدبة

بنفظآحترزوآ!نا،القصمةل:*لااذى،ا4لذاْالمتيمةهوادر،االجوهر

؟،كاتهلاا؟!الجو"فى!لهي!مهمتحيرء!كلةإق،ض!اامنته"لذاالإإخيز

وكلؤضينما!..ةمسق"كب!مي4ْ؟1هـنالب!هممْاراا-مر،4"ةشهقبلتلاإفظ!و

:ة!طنال!هـهرن،؟:او)اقلذال!

أسيل!.ثرؤ!زؤ!و9الشرفقثةبكما5ْو:ا،وله

فدزمد.كاالطيخ!اطوالجوهرثافىيزكئ!ال؟العرضيمبللا:فىوان

!صاوصضرقىأفتعالىاقهمك!!قق\،ي!مفتخيلَو،والعقلوالنفس

الطيأ.ا!هصيمؤنأن،"/فيتغينكثيف

أنه:9لملىاطهعلىطلفو*الذي!جيرهرليربعْببر؟يوولي

*،.ريغإلمطو"هـرد.فىفتقرولاالةسصةقيللاالذى)ذاتها،تحيز

اْ""""0/4عثيفأوليى

http://www.al-maktabeh.com



".-؟49-

فىإيىيفتقوأفهلا6يةوممتبزإلىر!"ة!اأ،منى:و5ضر!لإو

تعالى.اللهمنويخرهالرضوجو*بلوبمودهء

فسادهاإ"حاري!ءا؟لنبينيدءوىذه5،ناقشأن،قاومنهذا

.وا،نكاقم*داعلمؤواعدعليلق!لاب

و،ود.فىمضةررض!!لاكر!وصلألأن،فغهـيرمسلم"وهـ!ا!تهأنفأءا

علا!لجوهر،*رةفهـصرمواما،الأةلءلىحيزهإلىص)وفىيرهالي

لعومبايحطلاو،اسفةةلأوءخطقايطرفلان5ةولكلذا4؟ءءرةو.ما

فهلذاب،او)آو5ءير.الىوبمودهةىلاثفتةرالذى؟ونر،دفوالمط

هوالذىادكانهـو،غير.الى:بمود.ةىيةبتروالذى،الووهـرلضو

+.فقطالمرضليسوأة!طءلجوهروا،لرض

كلكللينجاهوءو،فى!؟ا)صقيد؟ىبهحو!صرالم!يزكا.،زالجوهـراما

*!..بةومءلالىادلحج.*و1لعربخ!،ءيرهإلى،محتاج!ة

قهجملىق!؟أنن3إاسالطأن*و،يخرهإلىو،ودهةىثقمقركلا،لإنتين

جوهر.

.ارِنجمرةدبماوالببرض!وجمربةثم!!تهو.بِمش،"رآط،و

،!عرتا!ثثةولا،ا،هنرلشغللاابلطضإلجوصربأن!توبم.دال!3،و

كذلل!.باطلوالصوهواكفييىلياب!ةلذلينفئث،*بر

الطومبهايقرمجوهرةثى،ل!لإءراضابهاتةو!ومتصيزالنفىفإن

اضاءي.ا!اكو،!فييخرو:8مر؟او،لتاالهذو،لأإلوللإمجتقإد!و!القور،
،وا،مارف،والإحكام،الةيهر.بهيةومالعقلوكذ!.ففسا(ية

ولبس،بجواهرإلهوإءيقومة*رضالفو.وأما.وبراءراضبى!ول!.هـغير

كبير.بئولهذا.ثىةىا!راهرهـعن
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ْتالثلي4*ضقءقاة*11ف!مو

بهإطْأو،1i!هـ4اامل!ضققاءدلاءفيانلاحقلالإصلاماءطىد:)

ةفىإ!كا!ءقعفىأ"د،تاذالإ!إنولذكا!،بهو،ععا!-ات!لافاك!:ْ

-40الم!رةفىية!)امتهءةدمنرصول!يأتهلمماأ*ث!لكصنهو"ركاقالدس

لق!لالةآأءطىقدامماتكل،!هماكانقانإحفىءة،1لا4يمله!-لهاٍلا4زص*ء

اهـلنفإولذكا!،"بىُالمهر!4الىصل"فيحدبروضكارلههالذى)ةدربا

ا:داماالاوإماؤواتمأس،ءءا!س:ون!:40ادريثمنلأثمفونقيتر411

لمقذلكدونامفىءرو4إيثسكأنلايغقرالله)ن):لىترإ،أسايضلرن

ىورة)-فةالم!فىيثضونال!تَدلقيحيمإلىخيدا!رآناءدكا8؟ا)(...ي!شاء

"مثرحبهيأقماءلكصدقوالأخيرالأولههـو"كهجعلبل،حكه

لق!لاتأولإلىهخبْألاورة%سإلىا)ةرانأثإضوكل،ءلميهيدل"الحكايم

لهدمآيا-4عاللهني-ييذك3):تعالى،ذهوحكهذنى

ولذلك،،3(ر...تعقلوق)ملما!ياتلمة؟ناةد)،(2)(000تظون

وجا83ةنْاساالإادكارامهف!ةمروصلمبم،عقولهميهعلونلهالذينفدد

أإمماقهءفدالدوابئر)نز:*الى،ل،الدوابثربلالدوابمن

.(،11لاث*ملونالذينلهبم

والم،ءةإءم!للممإكلاإلىةيهايعمبحذسببألنارأهلبمحأرو)فد

(1)47 :. LIM

71:يدلحدأ(3)

)2(1)بقرة:2،2

22:نفاللأا(4)
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اب)صصفىماع"!.ءقلأوفمغعتالوقالواو)،22ءبلاويح!9تإةةال

.،؟)(...ا)سعير

ق"كَتر،ءنفش!4-)اء!زان،ولحتىا)تةلإإ)*رآنءكأوهـكا+ذا

.وءدل

الله-اقماأوأولات:لهو8-!سء-ا)ءيءنالأثرفىويروى

اءق،لةاَما"ل!توبملإلىثوعزفقال...ةأقيقأةجملوقالمأنعقل

"ذا"خؤإن،(اعاذببكوب؟ءأبكِ"أءضعبكوأعكاىةبكءلىشك

لومي"همياإذاةو"َالأفىو+االدْفىةدا!ممااىَفلعةلباإذنارقبطد4ةثرالأ

نهةإد+إ4أكأءوتوسارءةلاناس!إلاأهملإذاأما،4ة"اوفيفتهفى

و!كرل):!،اررءزكاةر-َالاوفىالدنى!قهاق!صأأَوللانسانورقاه

.(2)(لاثمةلموناكثنعليالرض

تها""هاوءلأ!هـ4ا4قصفىحكاتضاهارةدالهإلمينربعانذاٍأو

ءإعا.،كهاضرفأ،مبص4ثالتئليءةيدة4+اءوو!رتأنبقاءن4ْ!ف

:4ثلاْفىوالواحدوا!فىا!ثلاثةاقرققالعظفىيستصك

مختمةآيىجءرضدد!لاأن4والغا-فىالكلمء!لاهلدىالمعلوممن

نهلأ،بنفسهمويةلاصفىصلاوأءضملانكاءالصووكلآ،الملاءةو

4ةمقشضصحدةاو!!ذاكاناندبموءوةكا!،بهايقومواتودللامدضيعر

وإن،لفرورةاإله4طرصقةاطةة!"ولاتكاونحةبقيأ،امتصإزاوكتازة

،ةور)ضربايصاَْا4!4اطقيثرة!كا!اعرصتيناقا!ية4،ذواتعان

لا-مرضكااهـكا.!رةيهلاْئرضباطقيقةةالو!له-مرضما"ودل

يصين4ارأضديناا"تماعلزموإلا،4جةباطةبزكاو5لمساالوحدق

!001ْ:)2(بو*نس.ا:)1(الم!
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باالومجونكأن،واسد"4جم*نحدوازمانفحةيمقى"دوا8شىى

%نافىثلاثةوحدأوا.اكىكيموأو"د"اوآنفى"اووزةردااخىةقي

.ءال!ا؟.ة؟"اوحهةمقواحد

ا*وصد"قالص!يماع،ازيو!لاcهـ!داصدأوتالصهفاكقمرلأاذلك3و

قيخص!!أن.زؤلاي،ةد،اوة!2،ن5واحدومانفى-دهـامحلأومكانفى

ذك3و،لاءتجارأذا5ءل"دولمءلفىرضا-يلا4!صخادث-11صة4

،إبرودةواواجلرارة!وسة،وا)4إطووألر":صر،وىء*)او،روالظلةلهة

وءو"ضدينع،فايمذكفىعللأق...ةبىإلىوما،وةوالبةإثةإلأوأ

محة.بدا!الما

إليقيجنْاؤألاثةةو"وفىْ"جمينألمسةول!أء!ذصذا5ولتإثا

"بم4وا4بمصةدتم.!!ا4!زلادبموإلمولواؤأأ!ف!ة،طلثاأ"دوانماعوفى

فىطهـبرهـوكأوهـتشخ!4ءتهيزةأ:ءاصوأنما،لذواته!دو،ولا

يها.اسمول!س؟-"ثدما*يير!وءياب

ءدةالوقتحض:لبتصالىفيو،!قبقيأ"الثنيثحهـن!ذاوعلى

1نى540بلأ"دأوا.المثىيمونأنثلمزمنهلأ،ثلاثةكونماقطاطةتقة

مدثفيلزم،-تقدومْلمامجالوكهذا8ب!وأ،د"ءقراحمد،زمانىواح!،

وجوبفىاثتراكممءليهثترصبإذ،40ايدةاطلصولو،يصت!-بأازو

نشأ-لمشترَو"بمباو)ا4يماءذصدجو"وب-وونةإ،طلبادوود-و!و

ذنةإ،ر9"81ءئ!جبيزاو)ا"دْأ4إينثت"3ةفاوح!ينثأن،بدلاهجةنيا،افى

عننجلاحتيااو"،تاجاعيبو؟تر،مون،)او4ت5لماامقعصكب2خمءعل

لذأنه"وا-به!4لذأبب"أ؟و"4ونلأالإءطنا

س!علمننلما؟اطةوبر،الوا،بةفث!ملااجبا؟يردقبىعلىأ،إضابلزمكا

قياطفىالواجيند"ألبسأنهآ!ثايلزمبر..!ثيءلَيملهلي!نعالىنهأ

قءعليهت*كأ-ب1،،اوثالثافى!!ر"َالاهـقولى1؟الحالمإداعوإادالإيو

ال!قلي.دالفمسا
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تأفطوم،!امالق!!ثباواحداكارثة؟ن"قىولبمعلاكا

وأن.!تيد"اوة،ياال!ثلاثةبخلإف!خئاثلهليسالمحةخقىا!اصدأ

أعلا،دآطيءوع%لميصىق.ةطا!"الواأءا،.لاثةآطدىوعالهثلاثةأ

واحصد!لفىبود!وتحداةلمو،ثةا)شلابمزدىة!طاالوا،دانشم

،زءأ،ا-كلواالجز.كلجونأنلازم،15ياإو!و"وط5ـهجونمجبث

هـذاالزجلواكل)ا"ةتقةلا!وادا،رع!تةا!نلاإلى!ثذيؤدىو

وعاهاقاال!ـهب3عىكاقا"زأءق!جزه!وكأ،مصحمب!)ال*لط،الةدير

الكلعينا؟ز.!ار"يثابز.!حصذاءينهـغاإفأءركباتهصمجة

.صأوهـلم

،ه!لاءينلك-)او،دكلصالجزهأنراب!ءالافىأخىذلا!قإذأ

التسلسل.نط!ريباطلوهوإاافل4*ـهء"يخاخسأجزاءثَيبش)اكان

ءلميهيلزم؟كلضلواءدوادلد"االرِعلثلاثة9إطلاقفىأنءل

ازرثةاون3وبلزم.+دالواثاثوا)ثلاثةهسمْثلثالوا،دون3

بهثةو".لاطلىبااهـت؟،ثة"ثلالإمثافةلأحدلواوا،نفكاأْمثا(ط

.لةط

-:أثزاليلياك

:الجقيقة،تفيةا؟لمبمثلاثةأصالماو،ثدفىلىاةفى*ثا)حلةت،اكلو

ألالزمرثايل-ءاكأ!ؤ-إن،حة!يضاأو؟ااكأبما!و،ودهاي!ونانمافإ

وإن،ايجا،دبمدربحونأنذلاض!حصلة""جةالاولمطا)ملةنو!ت"

كتمتعددو"با+مية،ألاوق3عقأاظسبعرف-أء*ثةحهاو!وفىكان

عأنتجاذوانتكافإن،أارةوافيا،بجماجيكوفية!إنجه-ءيى-بتر"وما

وكال!.!ء"لُأنبىاضيقةعقا!"رك!ادالإيىبصماإذاحتيابمكا
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وكل،بة3ءرصارتد-ةفالذاتءئالا-إلفتابمزاءكَاْتوإن

."قدمكاطلباهوويحخاهـيكوقرةباله!وائهاَجىزإلىرة-ةمب2ءرَ

:)ثالثاط)تلدا

"هلى،أولاالكالبزققتا،ةص:تحونأنإماجنْ،ألابين"تإزوكلأ

مقصفاتاءتإزهمايهذاأنسيثأقةومدكلا)خامادكالهعصللالادكلا

لأن.بذلكولونثةلاممر،ص!مباذ-هو،للأ-ر،أررس؟االكال

.الكالصفاتمججعءقصفعندمم،قأكل

الكاا،تدفاءنست؟إبصفاتنمهـوصوأقفومجونكلفى)كاعلو

.يصأَأباطلوهـو

:ل!ةل؟ال4؟ابالحلول"قول

"بيلعلا"للواسامجونأتفإماأ)جسمفىالإ؟قأةةومحللو

نا)مالأنه40السدللالواْلاو5ابىوازل"بعليأوبا!و"ا

ذالث،افىلَافيةبتحتماونلاأوا!لولهـذاها!قافىكافيةذاتهتكررْ

ودهوفر!حصولءلىهاص-ةالأ"ذ)ثتوفلمء(،ؤجةذاتهشا+عفإن

حدوثأوألى-لقدمإما،يلزمذدوعلي.وإ)قابلالمعداليلضجود

ماطل.وكلهماا؟قوم

)ذلداهـةتضكونهاطلمولكاناقتضا.ىافية3ءير4-اذفتانكاو

فى*حدوثالحلولحدوثكلنمفيني،4.ةطدثاذاتهءلئدأزاْاْمرأ

نت)كا+اكذل!لوكا،نلأنه.باطلوهذالل!وادث،إلازضلون،8ني

لل!وادث4اوقبر،أزلالهحىاصلةتب13و4ةذاازملومن4يل؟إة؟!ت

.لمحالاأزةجه!اعصوو
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\دْفازثصلاوقاطلمولذالى!إنازصابم!اس؟تلءلىأءلولن13وإن

صفة4:ـه!ولنَأب"و3ابماى-ررذاةإ،يمأ)قدلأ!تومااتذعلي

أتص\)إ"وادث،؟لا4ْو3يستلزمالقديمْى4!دء"فةوعلول،محدق

ثإماحدو40يلزيماةدإدثلح!ايام"(نومهلوم5!او،متقدلكامحاهوو

.اطادثقدهااوالقديم

:قط:)اأاديل

ا"لمولهحالىئ،ةظ)طخهأوحي-،اد-"فىالكلمةحاتلو

بدوناقهإةىزقدلآبا،رقتةإنة!صتهعاةإن.تاذاأو4إماصفى

الصفىاتالتقالعليهيلزموأيضا،تهالىبذاتهيليقلاضىو!وْ!طة

ةاضوالأءأصفاتالاالذوات%صا،صمنالافتهاللأن(محالو*و

وا"!وفىئب،فينيينسكاالوا"دةاصفةأةياملزمةارةلموإن

علةئءينهةثامهمععلفىالباضرةجاميستحيللأنه،محالو!و

...آنحر

أ)لمتحددلزمالابنمزةتفإن!"اذافىلولحالمحد94نتعإوإن

ا!الةتدددو،والصفاتالذاتةىالا"ءةلاليسنلزملرماالاإنبث

بمزكْا.فتفاباالذاتنتةاهايصأأبلزم،كاواذاخالتوارد!يرهافعال

مخ!تلجة،ني!ْا3ةىواح!ةذاتوجودلزمب!اتفارقلمن)و:اققل

.عالو!روا!رمانةىمتبايين،ينينوخغلأ
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لث:1اثاليلد)ا

د!و،متنا.ولامحدودغيرإلهااصوتاإالالحصالإفيةبأن،لوا

اررلإلطاقول!و.وهـتنا.!ودو!و)سلإنسانثم.ءابنبمسدةىحل

لك:ذ

محدودبئاولااللامحد:دبةمحدودإهـاللزمدود2؟اع!دودالا1-للو

باطل.وا)خالىادلمد"د

!قيلموحإن!د4.لانهألمفىضا،لإبن"ل)و1،4.ةمز!ملاناِيي،

عهورة،أسادذومج!ل!ودهوو،"ا،قا"سدى8إل!هيَهإبمقعىن؟أكأو

فيهحل4ذى"وءا،.ان،يثمتناهيئمجدودأود!ىايل!لأجميح34هتناه

ه!ألوذللت!دو!ألايمعبحاكئاكموداليدان*نمءلإ؟صكلذَكو..،وكاد!!

.ءحدودلاحاو؟اأصج

ا!دود؟مصدو*أمحدوداللا،!رورة،لاْن:اشالىاإفىلان)ما

قدثِج،للإلاولالقص!الطبابعاةقلإييمق.ف!لميا،.حاليود!بلا

!ب،!دأبىلا؟البزبْىوراووو!عريربرر:ة9،مببيودطيْنبجلاهْيبى

ظا!بمحهطم3أمجترىالمغر3وجلمبودالمليااخوإؤ؟،الهمح

!وقزممِكنايجعهـوبنإقبل!بادةاللايمتةابم!،نحوليأنكاءاببلان

فيمومرثا!مالإبنبمونيق!طلأم!ليلما،.باطلوهووابمءأض!ة*

عهم.زةى.
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ءقلا:طلباد!قلا.ااطالةو

:--وللأالل(د

و"يمقة،تهذاد.مقجوووكانيةابدلوبمودهس!لماألفيمحةيقة

أللاهولقاتحرررةلمو،غيرهءندهو،ووعانءدمةولد،ومادثاطا

لهنةلم!أوثادحابالامحادالقديمثنقلبأنا.ْإف،الحادث"وتبالناالغديم

ينةلمبانارغا،طبيمتهءلىحدوايةىكلأو،؟دكاقدلايهااإا!ادث

/هواطقاثقالطبالعفقلاب(الا"تحالةديمأةث3اواأو،أدثاالقديم

،!الوهرواحد2نفىدث!3حاقديمأد،اانرا)فئهن!كءقبلؤمهولما

أووغادازلاوإذن،حضةقعليحدوايو؟ةاالاذ"لك؟هدسقولم

عياتو!كان..ءمخةقعدمحيث)فاادبالاقىابحي!ونولا

أن!اما.تو!م.انلأإاللاهوثامخادةل"احةن:ةيمال"وأ؟ق!عةمقليمل)إدلا

آ!وموا،واحدلملأئيئةلمرفَالاطبي!4ةتاحدما!يعةتتلائى

ببقى*أناوإء"،دومبو،ا؟دصت!!الا؟"مدوملأن،امخاد؟لاحمعليهلايجنى

يتحولانو)ما!،لاواحداثنانلافهما"لاْأغاداقلاأمك!بطإاثهـكناق

فعئىملأ،ذأكى5ولاا!فىى5ةلآتةايرظيدةنجدنييغةالىنان+إلي

.!ئلاّْهقيق"زولدتلهدصة،*وايص4د1ض!*

ص:الفثالذليلى

ب4*رأمجلؤ-!!لاتو!سافبخاللاه،لفاغماد

اللبخلم*كاْتجزإخ!و"إختلا!3أجإهتبنقيمبهاقىادبكونأن"(لو!ْا7)

،.تئدآلماسعاذ،ادثيا؟شلايلى!إلعدجأز!ميقافلمن،دلط"ابوهدابالم!وإءر
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كا"ديدةاد،اوأ!؟ف!تهاصيرورء*ءاهالأمخا+حونأدْ(إثاثإ)

الحرارةن9!/،9لهمالانظاه!ى"،او!هذا،زصنم!م!حعل)نارباقا!-ىلأ

ا)تارقرو!جم4بواسكالما،ء!د.رم:هم؟لاءرضيددالحىءلىةل"ادلا

،ا*رضوأابىصمإفيوؤرق،اطرارةبخلافبم-و)الحت،ا-ال

،را")ا"ارر،و!دتدة!افاصوتبااللاهـوتدامخ!4آث"فى22زصفستط

و"صم.ءكأض؟ينكأاهـوإ!ضاقوادالاأت"هينث"ث

،لإدنأةوباك!اورةالمجاورةى*ءالامخادجملأونأن(اث1)ثا)

هـجعل5د!قىالا)ذ،مخادلااف+ءا"ذفىليسو،كأاالبدءفاوالشص!ا

ا،تحاورينة!؟دنملاءاوإذن،بهنهمايزءأبلا*دأا؟:يآنيس!تملا

تماوفعل4وفيسكاتعثرةءةأصاهالشمصصوهأنالمملوممقإذ،محال

أ"رامفىافينوارواالأصواهيخاقأدتهان؟سبب،ثلاكالجدار4ءلي

امفسىاص-و.إفيإدنامخادؤلم*،ضوالأإ.ا)مطبينثاكا1ها%!ا

نأ2!التحدانولايتجاورانثد:"والثوبوكذال!،اوالجدار

.دثصااويمالةدروينبما

صفةاللاهوتذ.بير+تصأفالا!+عد!راالاجونأن!.اخاْلر)

ا"قحالا.ق":كناطمحالاوهق.والإرادةوالقدرةالملم3تو"!ل-

لفىط4ادكالمىأنمنيضأأ"بينولما..آخرإلىفو"وم"منالصفةأْختال

شأ.!ةيكاونْءكاخلوهيلزم)ناصوتبا!حد)بءالعاهر)بىوءتلهااْئقا

عفةى!وبهـالهتصفالمباين؟لغيرلتضلادكلةارسالععا.ذإنه1وا

وا)ظنوذالةلمومو،عواوالرةوأططوم،انولاْلالساإريصحاذنةتفاقلابا

صحإنانهثم..العقلإ:ديهةمحالطوهذا،،محالهاانتقا)عءيرمن!هد!ةمي

ارولكاصفاتهصائريرسلاقهأن!صحنه،إجهو)اعبه!وهذاالكالة-إِرسا!

بعانىاأدْيتصور.عَبْو...ضدبمكا،طل"نجاو!ذا،غتةاىلهتةة.

ستغنبة"وأ؟جمامالذاكاللاخ!لمفتقرةىف،داعْان؟ضانطضأص!أما؟-
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وذ!،اذأ"4اي:هقس3تهلذاألمة+!رفعؤ-لف؟ح8لذاغاإلاليءن

.داصأادو!"وز!دآوجلزوا4سالذأ،"اضن1"اانقلا!كا

اثالث:اادال

.ةصا،اوع.دالاي!كاونأنإماةإ)تإ"وتالادوتابا!وادأ،ةواط

اللاهوتأنا؟لأزز!وىفالصا"دإرقالاهـذ)مجهـونأنلزملدكالكانفإن

الناسوتوجودةبل،وهذاأبدآءنهمتخافغيرتو"نإ1متحدينل!

وهولهلإاءل"نةص،:واأوةتدنةصألاتحاداكانوإن:..م!ال

.!حال

؟ح-الراادليلا

ااسبحبهوصارمتصدآآخدابهعارهلا!ةألاق5لالاقىاده

نمعللهكقلمفإن...لاأو،عللهيلاونأناما"فلذكذا.سيحا

الأفعال!،جميععليذكاثويةسحب،علنميخر-مقةوليحعكلأنجازتلا

متغير،العالمأنءحرم!و11،إطلوهذا،خالصانفىالىذال!يؤدىس

مفالكونفىو!لم،مىدثمنلهلابددثطوكلدثط5:خيركلكل

غيرذ!الىذلك،ءلىانالوجداةوشهادالإبداعوافىالم!ضعالإمجازباتآ

لل!الم.ع!ان!أب-و-أدله!من

وكارْ،ؤمله،ءلللامخ6)ةثاكفاءلفعللكلبالعرورةكانإذ!

مع!ااالعامهربىوا"ويهونأنإمماالفاعلوهذا،،1،افما،ةحدْيخه

لناسوت!لمةحداعوناقلزمالوهـرالحامعهوثانذإن.أولا؟"للأ،في

نجلالذىو5ا،تح!أنالا)تزامفىالأعلةإن،لاغيرالحوهرهو
كانوأن،عراهدونالإلهبهونأنوىت.تخد:أبهةمار!لاءاد

tiئج4الا"!خببأقئوم!ـهمَخيالالامخهفإن"نجؤالاقا-الرهرهومنأعل
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وأذت؟أبىا:هرمب)اوحمْظ؟"ا"ائرون3بالامخارالإ:تر!"افلم

بدونوتربم!حم!ىالأؤلملهيم؟يةدولة:كا!الإءبئآؤنومنمختصاص

ةيهذئمه.الجاخهـهـرابىدون/يملأظاتحادلاال!ا"كانوإن.":جح

.القدسو"روحالابدوندالامخادلإيناا،تصإصترجحلاأى

و"الذ!فةل9ب!ذادآ5:فىسص:"االإبنا!قتوم!(طل:ل.:ز؟اور

دذولكاق،13ء*ةردأأ"رى؟أفعالمو:ذأكلأ"ضص!،*الاتح!

بإطلاكأيلعنءأرا،لخطومجلى،؟؟ءدليللا،جثعءيسء،ءير

.مخصصظيرءنأ)تخصيصبابهـقذكاثث\1!.3،)أيه؟تضرلاِأ

ر!:ىبادونالاغ!،دإفعلا.ةردأ"الأوا.يمن13اذاأولءف

ءوتةأ!!وىبإوبلأأصنهو3نهماتلمااها.؟ءلميههـلسث!يية!زلهأيةخ؟جا

الآبدونو"د.ء؟مىتو!ا!ااةيم!ذهونا3اِلإأنفوضوءلما111له

،العامالجوهـرينا!بصلاوء!صامتغصلءير4ابمو؟فرضالةكادحتوروح

ءمعصؤناخالمجوهر؟ونودا+ودلامحادباأدممفرجونؤيف

قيم،5أنكعبئرذ؟لفروولامعلىم،:عندم4"اعقف!،ا*ؤ،عأ!أو

ا!ولود"و!نفكي!،جال!ذحطودو-نالروحالاب!ونالإبنودت

؟"ء!ر!ملا؟ينولاباضفص!مجر،اواح!)ؤثالثاعرقمج!رنهما

الحامى:ادبياط

رإنسالأقبلأثقتامأأ!أفصا!ءيىيخسدالإ"ا!يدانرفىا

!اءوك!و!.وقىعلبإظئمءقيليبئ!سو"،ما4

كأنةإن؟لأم!اأصلبالطقىباقياألافىافىقيونانأما!:ئةولو

إذفةلهة،الةا"في"ء،،قيةهنياللااا!لهخبطذيرا.أ-حو5تمالذىفا،ياقيأ!!

ماتواذا،قتل9والصإبلاطماتلهدالإلةأفيبنيكرنأنو!صب
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ولو،بهقيالانةصالإلهءوت،ق،إلىآ!4ثلمأفىالةهنههثالإبمت

د"أعليمايمصا:لأن،دهماة)أحوالروب1إلمهـو!لجاتذلكجاز

ىوإلمةسا)هـث11ء،)رْ"هثءناثـه)اماأإلم!ءاىءوز"ءلةدحا41المثلازإ

.ءضاالخص!يهـخفى

،ونان!ع!زلوبطلزالبل؟إقءيرا)صلمبلطالاتحادحإن)ن4

،دغالاالزوالبهحد:1،اوتoادللأدوق)-اتلاخ!لإا!وصليا،إأأةب

ؤثنتفىفيهلاهـوت*ل"اءاL،3.1ابل%بيإالمصلوبلحهـل!ج%نإذنؤءطل

..ا"ةوةراىف!ا.ءإلابموت"ةوك

:ادوالاقىإلجولبالأ)ءضسلإ"لامأعالا+ءهـ!

ئليناقااءلىوأ،كأءلممارراء!ن.ا!10ءتر!ْاط5ءاض!ءأ

ءإمة:ادالاقىأوباطلمول

ا!نصارىوتلا)"لإحيا.ابه!امنذ:دا؟ابفىالنزالىلإماهااةااط

I-ا)-لامبَاء-ء"مصىفى Iiiؤرع:آخرونوةال.الإلهو5:وا"

م21افحصث!فالذيناهْاأك،يهامخدخرونإل،و.تو!اللاةالناسرت

؟وجه(!لتضحوا،والحلولالاغاد:"الةواسهثيلرألي43اكشبلأاسئحا

!ا.الأللونةثمالصواب

الاغادأنإتىالنصب*ذمأصلأ؟الإرشاتفىاطرمينآإماوتال

وا"حلضت12!*ببياههـقغرير.تدو-اللامءنيه-عص"باإإلا،!؟لم

ص!،ابمسدالحكلهمةطل4؟ا،ه!أن!بفذه!ب،ةمهجماهمة

.(4"دبطوهذاكانب"ايالخرمخاطةاطنهوط

أصولفى؟ل!طام!ه"،ابهصسافىك،وةبئكلأئردغ"ألال،و

"ضثد"(ع!يدة-1ْاأم
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تكلهواو6زسوابتىهـولا-مالسلاءلميه-ء؟مىْدإىتا)خصا)ت،)ينلدا

،إ!الكال4إن:،لهـقفغ-آالسلاءإجا-يم،رأ)-كاء4حلولفى

وا،خاطة.المماز،4"لولالا:تفى51،1حرلكا4ءازجى،ا"لموليمصفى

؟يين-انلإبماثضأنكا4ممازبمءيركلنهؤيمات،"إخم!::رظءنوء:بمم"

19لاهوتهمثلىذن:قالءن!!نهو.نمعالهه4"زمماءيرءتاالةتإصةإلمرآةافى

ثمالةقشةبن!؟ت"ى4ذتثرتؤ4أبمفىشم)أيتمطااءثلأ)تاصوتحأد

أ،اكية،يقةطرقىاث)اوبيةوة!يلا4!.طولوالأ(ثرلأامنؤجهءىءئقى.لا

،بالامخاد،لواأنمواءلم):قالثم(أ)خصماوديةطرثقاثاث)أوص

جسدحلتكفر!ااىَالكالة،دإلا!يه!طممنى!(3!نءطاهمةالض"4ة

وزعمص"واهـتزاجاخلا!الاتحادات:الي*تو؟يةو،لت"المسيح

نإ:ءنمةف،اطو،لت.ادبالاقىوتهالمح!انقلبتاللهة!حاأإن

5 A;'Dععن،كليخا!و.ء)يهالقدسروح؟ظكارادرعهاهـأق

اطإتمفىنةش9والمرآذ!4الهثوةوعىر!جمالاتحادذا5مجرى!ل

.51جر5"رىوماع!أو

والئىهالمر%فىا)صوردهذهر،،ظإن:ءنهما)طا!فةلهذ.!ةال،و

اقهى!"اةل،.ىoإلىا.ئقازء!ثىءولاةسىءه*ىا"تلاط)؟مى"صة"ل

،ه!فجبهايرىيةرؤازرلهقْ"الصقيلا)شىهيلظإذاحدالوابأنالعادة

ةوبم4وبميهلمسإنأنهكأىمأما،ةلاءىهلا)مةفىكونأنوأما

لو!لاوهذا8ثىءا،ر2ةفى)تس4أةا*ذ،4ةر!ظوجه*ر"،صولبرة

ول!،يمزىصوئعالىنهس!بحا"قديممنسله4بأزالإهرارش!إيهميرجب

هـوقىلا4)أب"قولء،يهمبطلو!ثىه-مال!علاماج،ء-ء8سىفى

مقمجبل،لميماص،الشمعكعثهْوالخاتمفىلو*)إوكذيث4!بو!طْو

ثم.!ضفى4هصمنتركبباالثععب3تترو)كأا8ءضرالثمعفى!غالهنما
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،ةلاصقيناوريناج:،اا،حماسينبينءوز!ررا%عررذعروهالذىمذا-ان

،الأوصافزفيروثد)وطاحلولة،كعازباالذءتاليدودينأبئس!ين

ودمالحااْ!لىت)دكالةإن:ؤوالموأما.ذككلهءقمنزهتعالىهن!او

جازولو،عدثما)تديمءةابأنلجازذلكجاولو4لأْ،ءوزؤلا

ؤب!ءالاوهـف؟نهصالافإذبطللهديم!اليد!اْ!لاَب!ازذلك

.،..،لوهما

نا.7الدأصولفااليصلكتابفىL-5-االديئشؤرالإماموقالا

ءوجوديئلةبإنمخادلاالطنهلأ،ةير.لايمصدب*الىىألبار:م!ألة

،نثمصاراةصلا-،*تثةلممعدوء!عاراوإن،واعدلااؤنانة!ما

ثتحدلاا،حدوم؟ثن!اثتحدةلمالاخروةقىأحدهماعدموإن

."وديالمو

الحادىب"اصوردىاأبوالحسنالفاةى!ْاالإماموكأل

بالحلولطالقا"ل):ذلكفىالنمارىلبعضنمظرهـامناظرةةىركلير

يةخ،ولا4وا)آسبالظا!رزىبليمةبالث!رينالمطمقلي!الامخاداو

،إلحادذلمثحب!زإادءوىؤإن(واءلولد!تبالا)اةول!مع!هالت!ز

منالمأ"وذاله:سذى،لصبمحا؟44ْااءبقادم!كل-و،ءِد!حلَيت،و

ءرض،4بأْلونو"،وهـرةىءرضحلول)ما:له!لولك"مناو،يم-ص

ةقد!3لهصلإن:!هو!نا،جمع،كوما-"الاتدا"لحلول،و.

أشسنم"ةدنجعضهوَا،وبدايةنهايةذاوصارىرث!جلأالقالبةى،صءصر

ْس-.(..و-ضاليلا؟ا!لالأمورهذه،كلوببعض

أمحافيكةرءلىنلمسالواأجمعمرنا.:ما.اكظةىعياضالقاضىوقال

4:-:ولألمبارىحلول!-دءىامنكفروءلىأى-ادءىومن،أ!لول

الةراهطةووالنصارىطنيةابوا،تصوفة"ابمضكقولالاشخاصحدأنجى
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كهاجلاءضوالالألطو!لابمغاالح!لءيىجاز"ث."أخرموصحةىو،تال

سنلم.ح.*كلكقضىإدوءفهنةلهو،الخهارى

فر3دلة):JL;لهةؤنةسيرةئيضاوى)االدينصرنما)ةا!ىوةال

الةاهلمور4ْب؟و،مبإأةول!"ذا(ءريمابن!ت"ت،ا!واللهإلةقالوا،شاالذ

،،1)(4بمور4ةء-ثواقهإلىةونو"ثفلا.وا):لىبهالهو9ى)اووتاو..بالاتحاد

*روْيس!قةةو،4الرأ!ةاطزواافيوائدالطقازنكقا!إلابونذولأأىْا

.دامهـداوريراةةا(هذايمدلحلولاودا!قلااء؟ءنيهإبسإو"بو")با

زعنموهن:ى"إدبيطدهْوا8"ةى1)سلاَ.م،.ء؟ترر3الدعزا)مثبخاط"ؤقا

لأعالشرلْان"ةرة،وجمجرممأوأفاس:ادا-مبأ1منهضىفىيلالإلهأن

،!:ءوبمية!مهـونلافإغم،صأ*)اكالى1)"بوريم4لني4ْالإعصهعنءفىإكا

قلبءلبتلرولابه،ءالب""،الايةملا4!ماْائحلول8بفيجهةءيرةى

ءنه.ي!فىةلاط،تل

الإص!ه!ف-"رى"إفى،الهلأفم!ع"ت!!يعزىلاأق:*أقول

سمة!المبةى"رىإت!وءباءلمولآ"صًاظ:لميزالةإ1بهفيرقيظحفى

.ف.ت

ال!يد-اتحراد!:طلافىءلياراتدلو...ا)،-تربىاقهد:ء7بصولوذال

اْ!جبىطمبرلار"لمنرطلافان،ليءابينوهل!رـه9!ؤتحادالاانب*الىالقه

ا*ليلهيودب!لا8ْ1)خا،،ءم!،لكاا-اشi,"اْ،يتما،*اْ .ثر"في..م.وءولممص!+-.ىس

ى/آ.3اْعنماوئعا،لىنهبحا

!هاسج!ح*2نم.وءبى+،لا،طى"ودمردوأإ"ءباطلملالات!اد-أصليإذن

لهها،،وهق،ين)سلىاو."طا!رصا،ؤجمةالهـويخوءشاءليالأواوءفبيا!ا

؟ة.0،1،،11:!،+"06لا4"لم!ن!ا!ا(ط)،."
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اسوتهقىدْا4؟أبلخيما.س!ىإثن"!تىاْأ:صارى41؟آشاةلت!الاظ"دد"!جن

.قو5؟لا

أكذاشالوثا؟أنهـ!مي!ئثكادة

عالاءبتصقيبلأحدفىذ.لايسلاماءاملء!حاكضأثدأراقويرم!نذا5

الإسلاصاظراإينالةاهليتمبالالرثل:4)اتسضىخلم*الذىا!امسبحية

لىبوكلقالةيؤمنلما!لاا!ذبأننييهاكوأود-المتحرصا،سي!!انظروا

؟قول،مهمنكلثنيا)!دسكا؟الروحلأئرمقرربئ!وبهْطاانوهى

:"؟)ضهما(لوثاتا1)انكأو*تاةى(ا)به(تافئَاك*بمرلم؟لهالكذ

اسمتقصد!اةبهاJوقاال!سطانصنطثا!)أىر"ألابةذو3لأوا)

يئ!يدعاةبهت!لمى!)ميإ!تلأهو،ابلملو:ا)هئءنها)ناسولوإبهادالهْه

واحد،يهلهةىفةآ!ةلابوجرْ:"-كذاو*لضهمه(4!بادالمنمالبن)

للطلرةةىءتساوون؟"كلم،إضساالروحوإدتهالإبنوا!الاَبأقه

بدنب-هنارميإ!خال-اهذ-ةسرِجط"-تك"ألاركاقو،4ليوالأزو؟!وهـ)-

أ!اببر،و،يمه!ناليقدومعربل!اىدياْةىةارز)كاناكىا)خطيروهو

إبلإية.!أ؟ايد9أ؟ؤوا!رانميإلإوهمأ

العإ*.ة"سبلأجبماب!يضمرهل!كنلوثحل!ابا!ء5!)أصوإذ!ا

9،اسيحية)؟دءلم!إ!مق؟رلوكانةثعه.قتطيعلا!ءهـذاأكةا!،ستم

رأابةءئالؤن؟ااولهكا.بعالرا"رنةىإنىإثو13لميرو!(4،فطهاول

شهمي!اأر،الشكللمثال!ا9ثأثورحه!مقاو،5َأئردأوةاالزوأءتلمجهثكل

4،طالا"!يإظحمهاشااليسهمطا)"م!أعلأوا،الذ!سالث!صؤرااثلمث

تاالوإل!!ؤط!بهغ.!بىفوردرءف.ج!ل!ه!تأ(النف!ع"اب(أيه

،ثلو)الثاةةقر(الكذب)فصل931"،46291سةييكللأمرالمتحدةا
لفمر4ْأ"!!لىْ!ر)وقه!لاصبةاأك3محهلبف!طمَصر!المو!

و!وة*!ف9"وكلاعووادحومةوالحةلمصاا!ب
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ء:،يم4او4صةا*ظا!ركهماهاإءةرءثناكافولذيننم.قالذهءاؤىعا،و

لاصطناحو،اللَه9كلىحىقدء!ما،الاالموستثاويمبم)كأاس؟إ؟!دكاردةر؟

إلهليص!دبموبوللاءتقادش!كأيمماآتيا!ةسهوا،دتهما:ءىل!م)!لألهم!ةثيتما

المقدحطا"كأشابايةولو.4!َابلْؤلاثةهيثىءلكل،ترةقطحدوا

آا+.8وإية)12!ج)ؤاموأفأ18-كاتبمفىاو!!حةل:أءقىهؤلملأء"شمأن

مشبهتفئلاالذىالهّهبددلواةوألا.3بم!اروا"كا.شهماصنيزكل

!د!ك،االسىكاءاباطتدو(23-1:12وءجةت)تفنىالذىذ"انالإصورة

ة؟طا!حناموهى:َوءرظدرد"اوالهءْيرلا؟و-دانهعلي4*ء4ِةىل).ال،د

ا؟ا):نسانلل!4:+شرأءثاىماد*ء،؟)وتيهم،للةدو..للعخلو،ت

أآو":ءكأبالالكآمهيخيعلا،)ماىى%"ألهةآلكبهنلا...إلهك!وه

اءأ.اومافى،قوتءقالأرضفىوما،وقةعنألح!ءع!إفى"هال!صورةو

()يع!ىهـذاوه،35الربأذا).(4-2:!.وقار")الأرضمختءت

فا"(لدكل"داوآبوأ،ه:8.8،40آ،إثمياه(ر"آلدسو)

فءلهلإاالربءلم1)4ا4ت.ماولا4؟اإد!رمدىس!ااالمك!هو."4:6

(غضبالأعمق!آولاالأرض"رودتر"خطهت5،ا.دىومك،ىلهإهـو

إلىصلاعهمق؟صوعغiهـولما...،27:33،!يةْ"،،09:01"أرءيا.

ىةخو(أء!ثأا؟نك؟جدكلث/امجدالآب131):ل،وبااذكو.

اغ"ويمقءشرجا!ص)احا!إلاةىبةو!دا)صلاةباتلفظةددثةإط!!

:احدأ!تا؟وهرلإبرواب61ةلموكا!ا.4،أيهوهإلىيما!او"آكاوتد

ياأ)صةغيري!سوع،لوقد-4)فف!سالوا،ديصلفلىاذا4ليوالأز

صخصاكافاأنهماق*ثلمدعظص،01:30تو"فىا،(وا!ب؟.او

كْلا،داوعا؟ملبن،حدةواحدةو!ىمعا!؟عص!إنم،بل،حدآا10بموه،أ

(واص)X4طيمهىللأبإصلانهيسوعأوضحوقد.قاف"الاتمامعل

بصموةه!كذأ،ا)بىدإلهو!و،النوراةفىالإله31:بوه(1)

بالإله.اختصا"3بضقدوناذ!هو
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ْرو:ءيؤ."لذابلأمنإصاأإلؤةطلاءدق"ل!ءتأسهألطت-).إ.4)قو؟

ؤ"لث،؟أوذكاالاَبأيم!أبتأ.يثوا"داكاا!ليش!)-حونبكلء3بى

17:03"فىاثو"(!سلمتنىأرلمثأمل،*))ليؤمن!،خا!حأيميضاأممو/و4!ب. 10كا

ص8،عقةا")حبذلضالأضلىا)ولءقصلرقدنب.إلاعو-،ز،21و

نو!تلص-ر-فىد5قْأواءاوي!لمكيذجو"رقلهلا%كأأ-المارف)أ)اندثس

ظصفواءرفا)صاخاراءىةإنى10أءا)أةصلا*2)و)تكاون"يماةلهم
بكلىأصءطناوأالابف.ءأ!ْأويعرةىالاَبأن،كاتعرةفىوظصى

حدأواوالإبنالآبن13لمو9ء،9وه*4و10:01يوص%"(اطكأافءق

+م...،تان!لاءتا!ةداءتآغه"يال!2هبالإبناءلىللاصخافىروطازى

يق!لكجمتتر):ؤيةولالةدسوحر)أعنتكلمةعدثثهؤئ-بالكابحطرد

فيهفنااَحأومخلو،أويففا!"+لادك!نهاويجب4ع!تْاناليوءرر)روح(

هاإستإذناروحنم،رم!هلاءقالحاظ4ت!كااقهيموههـوةوةءا-خنيهآَكا

التنديدإلىررودفم.وا)قداسة(لابراكا!صجما،وؤوةؤاطةية!ف.قوة

ا)ثإلوثزريم)إن:يةول8ن15إتأو"بم!4طا8:ادهس!اهـءدملثالوثبا

الكاتابننملكذمقسَل!ح)اعليبلءطنةاالمقدصاحةابا!ىلهلا.مشد

لإفساثا)ناكطزتءكر4دلمهإ؟ايستعايم4ْأءلهاردالاثة:لءاثبردق

1)ثالهِف)"*،يممانةماك!؟وصوحيظالرولمذا....اللهةيهوهإيمان!3

.،؟)إجيمالرأ)ثيمطانتبذا!حْاءن!!"41؟وذ3أو40إسهوْكا(ستدلأا

يمهيدءسيرنبهتطقالذىا"قىيقة؟خور.ىلم!أألنصذا5إزاءونحرن

بهحمغكارينو%ترل3د.بقلاأنIلمك4لالس،برمذهبعليالهبح3يئبد

فية)فدا؟4انحصةوة:)ابنهتالمصيمحءلىقر.أنغير!تالإلهلخالو!ية

أ!ا!صنأكامقإن،:لأىاْة.عاالألو!يةف!وتمنأىإا"حصاصهأو

.إصلاا!واالومفياهب4إطتاطوإنلاورج!ا

،97-،"3/ذرفورر.ف.تخ!/لمحنىا(1)
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فى:ةم!!تظ

4أ!!اوصإد-أالرأزىأفش؟وا!نظرهْمنا

ة"أكالله4!حر-زىالر!اد؟ءرألي،مالإمامر-11أنحمدث

ب!ها1،مسهحو4ت!لوأفىأقارا"فى"(يم.-.هـا")+ة4"مهو!-ة)اءدبأ-4*"أو

اطه-4ققض-ا،:اظر!كلذهل""وقد-ا"كاممقلا:ارة،جونأدنما

ادراؤ!ا!منماسبر%ءكةصدهـن4ذثبمكطؤن):لىبطللهاهـول5صس!ف"ءت!

لغ8ْء"فسموأ*-ناوأْبما-!ض!نة"ا.وبمتاضأا؟:أءْاندعق!الوا

اقه.رحمهلةظ"1)(إكنذالولءلىالقهل!نةدْةجول

ْد.ئقالقىيدءفد.)!صنءا!حءلههزأفىبرت(!بخوارزم)تةِعأنى؟نحقإ

ليل!لا2!أ:لىلةا4(اطدثثفىا:ءِ.ثو4أث!كسبتؤذ،2!ـهمذ!وأكفمق

يدءلىقإصأطرو!إ"ا!يناإ؟قلعلاؤ،لمت-!في)كلد(:ةة!ْ

ق-،ارقاططأورفةل"سلامء،جآ!*ج؟يماهاكلقوءْيرماىح"ءوا!.،وم

ءلىلتدلأةؤ!*إاإنوقلنماا)"واترا؟د+رفىإن-"،!-(حَمد)يد

واءترزناؤبلم!اإن؟-أ)سلامءإي!م-ءإ!بنالأئر!سال.ثهاتإشاالصد!!

طصلاقانمء!ثم،ق،(صلاءاثبزد501لالابداءترزنا6ترإإتوا4"صب

-!-)ممدأ.ة،أةطهاءكرال!yأوبب8-صكَاإفيقيأ)عد-قفى

8للولمدال"في"اةولاصاءنبدلالاادفى.أوة"الءندأأذ،رة؟ضر

اْةواووليآيطْناك14-1)سلام4ءلي-ى-بءفىلاأزول!:إفىأ)ن!رارر!تا

*ؤبمعر،ض،حببكونأنبرلااالة:وةفهم!ااءا:صةق؟أ!ملنَاْن)نه

ب"اوعنءربمودء؟رةالالهأن:!لال،إكاله+بئولهى!أو!ذ!،الإلها

!*ءو،أ"!ثءول!ضهيزأولا،جهمط؟حوناكيجب،دذاتهد،لو-

مامدوعادَانأند"إوجدرر،ذلاتدط!جلاإ؟ثموىاالشضص!د؟عنءبارة

هزعرط،صارثمأولاطفلاوكانةدمةوعل"يم،كَانأند*.وةخل

.61:عران!لآ(?)
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ةرر1ةدو،ظبتبةو؟نامو7ثيحدو،بإث!ررَي؟أنَىو،ب!ثرصاثم

ءةصا،"كا.نلاتلمج2!ا،قدي!بكا.نلاثاليفأنار1)رو!و4!الهدفى

"!بمداهـنتجلاريْت،او،"باا5لا"جونلماجنوا

أ"ذوهدو،")اأنيمونض"*1نمْا:ا،كلإلةةق،!حإطالإقىَ؟ساا"إ؟4"و!اا

فىيخالدَان"ولو،صآههزواعضؤدواحثجمةكال،،ه!3وبوص،ءوه

ا!ذإأءرأظكللات!+،اث!"ةءلموهءاحينض،3ءش+1تدالاخيفىو*،متبلارا

لاطإلإلهنهكابمز.اجنأو4.ةطلاالإلهعناون!هاإط!اكذإن.يدد!لا

محارإظألىبه4طجىى9ؤنجاكاةبا!4يمألمولم4-!ةتته2،*؟دتاا(ذ!يه

ن)بمدأب!!ح"1لمط!.إلياقهو،بخم2"ء1أا)ةرفىلإ""الاو3،تءلجذعلم

4!بداكَاونبأنخكاد48حغدصىب5و؟قىول!هـذاةولأنق-أصبفال!اقل

.شاده،قد!اثلق،*أأ

ألث!ض!ذاو0الإ)4بأنثقالأنإمما!أودةو:اةالثاالر"4

ءفىجزهالإلها*ض"لأوتبكاالإ)4!"ةاأساأوا،ثصإ!دا؟سمافى

اطلى.ال!ثلاثةم1-8والأ،40!

9يهودؤخلهءينمعم"-ا؟Aذ!وكانلو.أالهألهَإؤلأن:-الأولأما

هـته!ذبطدإروالمابرس!ؤجهـفا*الم.اإلهتداؤإ!وثا-أثؤولَا-إهذان،!ع

اليهودبقىءوألذعول9افالإ،دضا)قيإء!ْدوذلااناس1أشدانثم؟ءلهءير

العجز،غايةفى41)

د"!يض!!!وأمممابهـذافىحرل4"!بالإلهأنوعو:ىا!ة)اوأما

كانن)َو،اكم!مجلافىطولهااعتلاعرفىا""حمابهنلم%الإلهن!ْئ

ءأ؟جزلْواز"(ىف!خ-أعوقرءباآسؤ3"فى."أ!حجونخةفئذجط

قاك-ةلإو،لإلهاذكأ،ئراهفىوقؤع.أ)تةرقب-"ويودلكالجسنمدلد

."مضتفت!ذ!و5يخوألى"ا!محة!ل!لأنكاودلاالىء!المجاكانءرصاَ

مقوجؤهالإلهش9!بأمقى!؟4!!،ل4ْأوهـ"ر:اشالثوأء!

فعندة!إلافىء*تبرأكانإنالجزءكألدلأن"عيالصاأفذالث،ةْأ+جوا
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تحو!قفىهـتبراجنلموإنا!إالإ)4ىق"تالأنوببالإا4!قالها.م!

لز8.كانلأزم!ا!أ5!ذهذسادؤثبتالإ)4أ.ز،حن،الإ!4

طلا.اإا!عرا1انص

ء؟مىأتنههاترلوباماهلجتألنصارىؤهـل!؟طلملأنفى:!خأألر4،الو

ولموءات،ت!إلىقها)طاء4ها*ءادةاقالرء:4عظمكان-آالسلا4،-

لجلاءاءايةقو،و.ؤ!ذه.قسهبي!بدلاتهالملأنذل!لاصتحالإلها

ءلىدلكالذىوها:انىسالنهص%.ؤم"م"وةدؤسعللةادوالنما!ور

قى،،واإ"يماءءنءإحهئبالعجارو،.افءايهدأ!الذى:ةقاد؟إلها4.؟و

لمهتطلهالاةردق؟الإله"صونمجعص!روذلاث،لأبرصوا4الأع.إبراو

!إن؟لاأم.المدلولأعدايلالعدمءقلايلزمنهأآسلم"ل:41ؤ!لمح!

مقيلزملانهأصلممت.وإن،الصرإحالأزلْفىفئأا*)اةفىمننرمكتهدلم

ى!؟ءبدنفىلهالإ"لمول،وزتلما:لق15اوللولءدما)دليلعدم

لعبدنوفىفكبدو!فبدل"املهالإأنءرزتفةكا-!سلام4ءلي-

ةذلاىإكأا"كصلافىوذلاث.درظاالةرق:!قال!.صادوت10؟و!ان"

تماظم،11ِ*جيبةزحالوالأ،ع!لميه4صملا*81؟اتكظمرتنهلألحلولا

له"ات*ذ،ناهـ2و،ضؤوداطلمولثtsأنو+لمىفىا.كيدلاءلى!!دعلى

عدمالمدلول!،9دليلعدممنملمزلانهْا.لىمهىةءاءرؤتأ.بىالانب:كن

يرجدلمأيهإلا4،ةس!يلةك4ومنىإرقاكودظمورءدمونروذلا!

منلايلزم1،دلولءدهاليلاداءدمق.ـهملمزلانهأثهتقإن"الدليلذلل!

.لاذنكالديوبمدلمنهإلاأذيهليصىءىوءنكأك!وارقصفىُر:2ظءدم

ظ!ررعدمق5لايلزما،دلولءدمالدليلعدممنلأيلزمأةبلجت9إذا

ا+كلباحقوفى؟ل،و،قكىق"ىفالمدلولعدماطواسق،منىومنك!

حلولقيوينإلىبها)ةول!يؤثىامذهإف:ؤاتثم.وائفأرروت!لاو

والركاكا.4أطن!هءإيةلفىبابوال!؟دنا)عبفىاللهذات

حيما،اليصةة*إطءنفىالعقلبدأ4"اص*)إذلمبإدق:طاءسا4الوبم

المحصمبةيينةهل!ادامقثر31ايتاينوا-ليى؟دنإيمف4ا،ثاكالأن
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ءإيه.-موعىنا3س4"ثاص*)اقاب"بيرلمفاذاد،الشءهإن؟دنبين"

أولى.4تالإ!ءلىاإوىاحياهلايدلة"أنللإلاأ؟واأإلي-!)سلام

أءئم.والهه"كلمله"،ولمفىاإنهاا.ةط"!ذاد:ءو
-بىس!ا

م*)اوتلمالتفسيربت3)تهاة"ناهـيفةط4"كاصلمأا*5ةا!إأو،اهذ

ءلىيدةأن-صور،زة7ىة:ىءءلىدلتانوهـى5أ)سواءءلىإفاسفةوا

أما...ب!لوجدانولاةإلعةللاوء+تاهـا!3ِ!ج5هـضملا*كانثيل!تلأ

أنه:يخخ!قصة

صةخاو4توراضر1لدالقسه-لانال!*اض!ب"ع!ليثمعىواخ!ثأةثلاثصر

د،051نجا،ا!سهضأذفىفدمةفىاكا؟وقد،أس"هقالد"تدثعضدة

فعماله،أشخاصثلاثةتنصرؤقال،ءند.تنمرن!عال!صووماأ،باله

وطلب"+مْ:ا)قس!يسةءال؟يةالضرورئداله!!منث؟يماقطوأهل
ةةكلال،اكأ:ثءقيدةعن"أفلجسلهسأأماهـ4حضرولما،ءفىكمواحدا

ذبودوا)ثافى،السما.فىهـوالذىَأحد!ثةثلاةهلَالاأقىت!ملء)ةد

الإلهعلالحامرة9صفىتراطالذى،1)ثايث،ال!ذراهيمصبطنمن

.وطردها)نةصعهسذخفب.عامان!.الثن!لارماولمدا)تافى

السؤال!ضوصأله،هـنمفولأ)ثاطلب!ف،لاب)حبمإهلكلذ!ل،و

لباؤىنممخمواصدو"اب،ئلاثةنواكاا!لهةأنى"لعك!ا:دةقال

.وطسد.،يصاأس"ى!ةلاعليهلهضْب،إلهان

،فظفىوحريدادكنللأوةإ)نعبة3ياذوكان،اث)"ثاطلبثم

حةعلاماعلهمتضحةظتلةد،ياءولاى:ةقال:اسؤالاسألهةا!ا!

ولهثلاثةثلاثةالواحدانالميبحالرببفصلكاملاةثمات!ةوجدا

ن!اإلهولالأغادالأبملالكلفاتوماتم!ء!واوصلبد!او

.د;1ااةىيكموإلا

ضونهافىة:منذإنهابحلمأمالحادشة"ذ.ع!وصحوصواه

وجوكلا.كاله!علىقا+ناه!ا!2ءمة2ءقءيراك"ليثء4لميدةانهاومعنا

ديل.اءصوإلىدىالهاواهْهةهـذا
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فمافااشَإشاإبر

ا،-"يم"4!،،*"تكاولت!أ)قماوألرإوفدمبح؟أ")أ

رو31ابخ!المسيحا)نصارىك،و..)

ةولئوفىيضاهبأةواهمم،وقذلك

دأ...لهشلمق2اوقر3ينالذ

(3*:بةثز)

تيالمسيبتهاعتواى)أج)أ+"أوادْلالهة!-مادلا)يهء-بحا؟أتلم

لوادالمصدروهوالإنجيلأنوالتحضقالبمث"بخينةداذ!ة!).الحا

الخالصلتوع!؟!ئابلقطايثبالتضيةطقلم4الدياْ!ذ..والأصيل

ثئه!ئنايافىكانألصلمبموفىوعءنمخدثواذا.،1،ءزوبملقه

به.إفى"2"كاصذلكغيرهءلىووةوعهمظحي-،افياةكدهاثؤ،

ت!منالذإءقدقلألدثشاتمناستجمتءآثمإلااللةالْدهذهوما

فىيمفىالقرآقأشارأفصادرهـذ.وإلى.لفةا)ساالفلسفا!.السابةة

أ!واهـ+مإقوونمنذ-ت؟بئاالمسيحمارى!نةو،لت)..بخاسلىقوله

وآيىأبؤفكرنأفى*"ام2ثماولمقدكا!روالأش!9قولص!هئون

عنالبثر،ابمطبإقدإنهص.منمازثمس،همية*فةلواةآسعوة،ءلىتبواد

ممالا1صادكألهرينأف!كارؤعقنلألهدالىا!يمحفىقيل8"كرآندإصنادوفى

!9:9ومرخرر91:2117)1،متى

لهلىا)خغدميزانفىوةيامهةج"،اموتضة/إناكتا12،إقىأ

اإقدسة.!-وال!تب
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الروأفد.هذهخ-"فىيدأبأنعلىلهث،و،العةل4شلفتةالسايقة

لْد،ءنالعةاالمماضىأعاقفىوأعولهال!جةلأولىاببع".ةاإلى)بمل

أَثد"*2ثماته،ورسا،لل!حقيقيةإيألهبعدالقرآن"نالافتةهذهوكانت

.صهقكالجتهاويئالمحمد4ا)م!ت

ادتهلنة،"!وديةهـى4هحب!ملايئغكاوفىتسمام!2التىرا!ثموأم

وا!لإسكا.فدرى-ءنهفىالونملمسي4)اوافكر،ا)سالفةالوثنيةو)لمحقالْد

".الحدبئةالأفلاطونبةفىممئلا

ثم

A
،

سء+؟!ط،!كا!+.-دث!

!!"!
ص

ص!ننب!ق

ين
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ن!أل!يلهفا

4"ر!""،أتلمطإمس"إإت*اا)ي!وديةأثر

:،2)4الوفى*وا،سبقيا!ودىافيلون

وأةكلر.ةيملمون"واطرض+ةمقإلهاءثهاو"ناوس)و؟ىق+سالغد

يسمعلمارعو،صجحللىءماءرا"!لون،نو،2"يقىف!ف)اولدتذجةائهوآرا.

؟!ررالرصوللس؟ولا!و:ثاوصح؟قما!الوصمجةاوويم"قي(1)

فىناا!يووانىالفيلوالفلاتى"و،نلفسهارصشا!ا،يةدو!)اءقفىلمما

لعأثم،لإفي.لياحناتوإلاهوتاذلك:ا*3،ىلدوأ4*ء)سفىة)أ

ا)ثالوثوءيدة،!دثدةايخة:قلاط؟ااتهمق؟ناهـيخذاحالمجاةمل.؟بنا

لية.طاا!مي"ميلمسها!ك"،...ثنىلوا

وماتايلاد،ل:ب30أو20طمو!4الأم!كندرثفىؤيلوندو(2)

وكان5.بناروالحىمنرفىtit،لمردىت،الأولا))قرنءنه54،مد!ب

وفدراسعلل"رأ،ى،دايم،أت"ْأطوجذسه.ا!بأببنالمةتلةع:ير

انسبة!بعدالة1اقا"ا(كاليجولاالإءبراطور)لدى!ا4.لمررومةالى

)اشينفئاوز)نبمدذيثوكانوس(3)ةلاآافىامقاوبظل،كامود،

وتد،ر"يةوالفافلس!14آدا."فىحندرىإؤ!لمسوفهـو؟.كلره!ن

بهاجتمرالأصعكندريةتكاى11ائفلسفاتو!عائرنيةاليونا4الفلمةدرص؟

ثاقبكانأنهلهب!ةالإءضإفلسفةافىتبتهعصمجكلومنةإخوتد،ءمرهفى؟

بمد!تقرمثكافلسفتهبأنلضلكا1ا)عود)بأذلاطونأولأةلإ!فى(؟)
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...ا،إسهحى.تاللاهينبكبقءنهعلم"ءءلاأ"ك!مؤدإحنهو،4ت!حم

)نرى4ةنيلداو4إصفيفىم4"ارظوئهآرا+ض)ض،ءقذلكيئ%سبو

ضنلاءفد.اقأطيةةظر.4المسيرت،.إلفا)يميدادةافى!!سهيةمكاررقأ!ها

وسطنافىإن:ل،ووسطىئناتكالذلكمد"تصالميخاقةأ*ا!-)اظ!أن

:6ءذ.رتصهِأنْ jlمايسعيه"حون!و.أثنحاصصورةفى:تإت

ثتأر،حف!يلونوكان،ال!الماقظ،ى!إلااآمقلأوالكال4نمولرواةإ

الإالىاله!لفىيفكاركانوالذا،خبسيد9؟ينرواللاهـوتأءلسفةأ؟ين

كةاط"قهْهاوابن...اقهماولأول!هي!سيىر،او"خصعرةكأنه

.للإنسانهقْنءاللَهثف3اذ!اللةطريق!ء4ْإ:ةوذوهذرا.4

فيينالهبراإلىلسبولةسارمطلعهـاوترأزيلونءندذلكمارأثناذافإ

لمذهـبين.والينو"ة؟ينإ"فيوحا"دةو!أثنا

كاوْنهاإذ،4إسصفى9لةيهرباثفيةد...ؤحراذيلون،بخلقدو

لأفلاطوْ!ةادباإذاونلاطه81ِؤافسةعلىدىجو9و"تفكيراةالتور!

مقا!ودأوطداتالمقدصأ+ناب!زأكوبيئ4!دهل*مبوقد،طء4

هذأومع.أ"رى"كةمنأةلاطون+اآدوفيأعة4فبفاالي:وا!راه"كه

الثرفىىريك-ةكاربضات!اثراءقوآداؤ.ة"لونة)سفةمخلفلمبرذأك

لاثفكارالذىلأثرا-درهـ!مصاومذه-،!صا)قكانثممنو،4!اومذ

دطةبفصلذككان*،4لهافىا4ىي-،او،المحدْ"نيةا؟ةلاطوئ

أولثفلقدلونؤأنفى؟صرو5وهذا.ا!تءا؟:،اتالذ4،كعراْ

وهق،اد!يحيةأ"ولءقنوث!بمجالذينفينوالمؤرفثن)الاهـوآلاعق

سنة.مينالأرافىفولهةوأثرأزدهـرقدا)ءقلىبدوننشاطأنفور!مل،

.م4،طمفىلفاتهءؤآخرغبةفدالمسيرىافي*ل!قرنهن،لأولى
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اممهفةه)فى41"إثكلوتأصلملاالذيتشدكا"6و،لديناحمى"فة،وإفاأكنفعهالا

ىهناكلمن3ؤ:لا+تههالاهوإس!وص!:،،يوذ"أا،شعمذاوهـق

لأثيا.احْطمتفطالذانيوذج!أللها9عإضذ)!أتاءعي!-!ول!ا!نيالفكار

،رةالة"8"هذؤصونلواافلم4*ءو،،"ءوصحكاةءتث*ءهـىو*ةتصاها،2كا

الله)!كل-قإنما:وكالوأ،ا*ا!فىُهـاجيءضأؤ"طَرانصلأ.أن:::دل

،دلجدائيإفيثاءورإءنديى-دث.4؟ةر!فاإ،!ذمىتم(نيصجمةا

دسيا.4ثءصا.ةلمو!اجيصرَح!-،لأاذه5وافسد

إ!ل!قة-1،فىلمج!صتحا،،اْء!ر*!ت!و!يلونءفىدأيةعر"دشوتأثم

يضلقهطروعناطاق"اقه1يغقثان،صوكاءخعرانها!،1،اللهءقىل

لما!لاة

برإيجبولبىأيةلحنطاومخننناأذهافى.!نر3تذو؟ا!ذتأكلءرةذاا

ترجمتئةدالاصلالإءريةيةLogo"لظ4أتةظ،المخان"وي

ل!،ا!يهرةأصلباءلمتب!ا!هنو!ال51ءند)ا!ذ.3وهئ(4ط!"الى4!ر*!مل

علسار!وحناأقوهلةJو*؟ادركلالكذكارولا"ظتاا"إة،ءخده

.زيلونوضا"4رأ":حكاْ"دبم"ةفس*ا،ادرب

ءندكانوربهالةادعلممةكانثب.ةفى)إفييله.بدفىمولهفىوذلك

ن!كمما!ئىهيكنلموإفيرهكانبهثيهلك...افه4!كلوكاناطه

بمسد،!روالكالة...النا!طنورضْاكوأ!ياةافىماةفيهكانت

.(؟؟متاوحل

!كىنا!ثلا"شخصأىباللهاين(اكاونجوس)يكالةباأ!يدةزيى

؟إزلاكائرن،لاكالونةلعوب!وجن!حبمتيلس10ٍاللا!!بفىيمالثالبرث

مكا"4هوهذافإن،ءنحياأوا!ك4ويسب،""روالم:بئاقآبا!لبه!!أن

لق(وظ؟أنهلا)3بكااقهتص"،سإذ،إثسبج!ةءص!م9ءلبرالةديبىعقلتة
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إلى4"يئأ"لمونمسباوإذ،(؟)واطلاصا)ةبمأ-؟-ظيفةخ-،ات*ط!كا

ةولهلصبونمن"2"(جف3إلا"ساللهان)ةول1فى:تط.الر:ازين

اولَقاالج!د،سبخ-،اآ3ء)لو!تو(3)(ء1-؟افىر2ظألقهّيأن)

*،4!إالأب!إلىَآا"5ا!إالكلءلى

ا،صرىاكينوفىانالبوبمءتما!رأ"يناطر.هشيفمالشدو

ةدلعبا!)جا!4،يئو4هـشخصغير!واذا!خاو،ةدءرأنإء4!آنءيمد؟ة

الاوءوصن(ا؟:!لؤقاي!ونةذلكبل5وود،4ةي!*طا4إلى(ءا!)ءثل

أؤخوما،بخإسوعأنس)وبءخدنجردثم،ي"دةكاهتاتوالأ،.م

رحمةنسانالإ"س!فى!إ)تأ،صؤ!ثزأنهإلامشضصة،غهدآت3بئا"لإ

يحسبلماللهصورةفىكاناذ)الذى:ع:بءق)صبرظل،لإنسنمانبا

ا!اصءبدصورةآ"ذا4!ةأل%أ4دكا.تقهدلام!لمبكاونأن"(سه

.آ5)()ةاصةثء4ئ

التأشل:ـهكانالإبناؤةومأن!ذا)سبوةولمننلحهواكج!

تث!انمررثج،اقه"ور"هـو)ذ،4ءشخهء-يروذا"!،مجرداا!ا

اديا،تفىماغرارعليآدم؟ىمقالجدأ!ابمجىسدهليفدى.،لجسد

"عصرهبهاءلىءاق!41!!اوأيةاليهمر

ثاوصو7ءقإلىوالأؤلى8:6نوصور3إلىالأولىألر!صالة(1)

.11:26ة!ورإلىلالرساوا9:،ثابيموإلىنيةاث)او51:ا

.،.7صلفلبىن..اهالاربريهبيئاْلأظر(2)

(r)3:16ا!ولىسو،!صد

.8-2:6فبلم!ع(5)ه:9ءيةور(4)

(ث(خثل!ةءقبد-21م)
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ذءمنلهاٍلإوولادةةح"ب،افىتو!الإاؤص!لصةأصل

ق1ةءماء:صا51"و،طبرسهالأاإ4ثما4ء؟؟ف4"ب!ا!نر"ولى!ك

إةا"فب-4أراءوالمتاك،811بخفىو!.هما.إا،إ!أما)ثوري!إدفي

،صوفلهفكءيرفنفئيرصالأ!هـذ.طلمقيوبأنا)تودرذا19..4:ليث!ا

ءئهلالىمهاوهاى!إلالوثث)الكلةيمدةا"تلةرأو"ذتما%ئت،ةينفيد

عصكلفى2؟اكة،أ،صبحيةلاهوت!أنهاوهلةلنئنب:دوا4لاهـوء

فص:911،كاهةاتأ-مكاوردمثل4،يرللأساقىورأالإازىلأ""

وا):ا"وت؟أللاهوتياماءفكلبرماوهذاةي!دةاةمفوأ4!سوص

(زوس)ءثلرناتال!هـذه.ألميربينءخدلإجبئ؟أشزصررفىينا،تحد

)هـمس(5!هاثَانأثاءا)دهمخابا:س(ز)4ا!لأ،إط؟!ين:الرادكاب

فكا!تهو!مطق!ظكلفىنذ!لولوءوصءلىبقةإطاا(هذاق:ظثوهـو

ىدنجد،اغهوْ.،دأمقة!مل"َالاأرصلمحهالذىألاوءوسهـورءحمكا5أن

تهلوغوساأدسل)تاسر!حملامخسوللبمىءلتثلم،يناللهانيلونة

كااما4صءطالوور؟ميقوءئدهكاللوىوس(ةلج!فف)01،اصدلمساءدة

وت61ءرصأن!و،فىلممااوتجياءتصورهالذىرمى5ثأنء

الله.ابنوb!-لموملوءرسإفيكذلكقتاج

ف)اث!االعبرإلىإصبورصالةبدايةوؤرأْ!ذلكاذحرْمافإذا

كلمنا4ءخاةوعارقبأكأاعيماقد؟ياه؟لأْا!ةاءصكاممابهد)ألته:لثتة

بهالذى"ء!ة!دكلوارثاجهلمهاذفا؟نهفىإلالأصيرةالأثإمذه5فئ

ءفوأيضابناالىحونوهوأبالهون3أأ؟مكاو...ا)مالمينكليضاآ

،(...افهفيملالهكلسب-4)وث!ولأ)!المالىرع:)ال"دا

فيلرنمنادلمير!اللاهـوتواصحبولسيهقأثرمامد!أدركنا
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لكام.،)ا!؟ءءترلااللهإسبوجصلةقد،الاهـوتالذلكالأولمل.،،اكل

الذىز!اونلوءوسوظيفة!كا1،ا:ح4.1باسانالمحمس:سينألاثسِ

.تْإءألهرمسجلإلها؟يهأنهةا،تسرطتء!ولاإللاهـوتىالإ:ء.!

س)بوءت"سا)ةأأءطىقد):شمدهـوتاللالةحرةإلمةطوراهـذ!لعلو

إسكاناهـأطلمق،4)ج+او4ْيئمدفىانس:هياكاإحيثبيرآ3لنصيما:!!ناوبر

)زةسبا؟ابرمعىة*نمااقه(4)كلي!هلاضظتكا4.لأرهس5اءمإسبوعلى

؟ةضلإ،بحىأء54!دوتاسا:)اL0Uأءد!8(1)(زوسأى

صادقوؤتمايواسكانا4ررأمات9!كلنأيديمماعلىأوا9ِلما.الكامة

.ةيدالجد!هدءوبداْلميمانلإنم

يوأؤيه!ملهكان!ديلونةذىجةالإ!الكا!ةتشيضزإنوأ%يراَ

ن9إو48المسستهـ)تيةالممرق؟سوازر1نية!ْ)افىزوسأصفىرقىئ

قد،!ك!ولمشا4زب؟:)اهذهفىطشالذىس)وببأن"ولأنْالوسعففى

ul!هثكلءر Lخهلق-؟تعصرحبهم!طو،والضدة،حرىاةاتأنما

.ا!ءوهـاسدا!و5الملا؟أ

:ءذراهمنالإلهولادةحدة9

يمةاقداإصقاتإلةثتمخدكا4ْ!ؤ.ع!رأءنالإلهلاد"وةةكاراما

اسمءلميم!المة.4أمااتروحص،الأمءنامخدثو،%بعالإله!غ!

وأدن!دون4حاطو"ذهةا)طاهرةاءالأيفأمْإنو!تل(المحكة)*

دنسءيةا،اأن؟حن"ىالعذرا.9شتاو،4!طاأمذراءإنها،نهصىخد

لإقىاداذكمنإتاجافكان،الإلهبها!تاى)ا!و،معهانةتيالهذربل

!ي)زبينغ!ادالا،خاج!والذىهورحى(إو.افلإنيةإفىإهرسهو

4ى!:-؟،افىا!عصاجعصو5اهذل!لة..4ءاةدأيةا،ءسفىيسءوأولفر

+14:138.11،)1(اع!ل
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وربم!.الإنسانمكل4ِ5-ةت)مقخذأةجاحلاقيألإلهاأأيمعصأنئ

بهايهفى)ابولساطأقوا*نوفررهأر!ْامالمعانىهذه"دىكان

ءساحىتدهِ!اiوحليله؟)صرراهاقهدAiاءتا،بلميةرطبفى

صاتخذتقدم111ذه5خونأنيبءدولا،رتمااماكانيماستدأو،؟مذر!ها

ءيى؟!اظلذ)و):-حمالىقىلهفىا)ةرآقىماؤررههذ!بلايضاالهة

،..الهْه،؟"دونمنإلهينوأصائذوفىالاصةلمتتْاايمصت31

ادختلاههِبميتبت،لةعىاع!تهفتالتىاطتالمرIVأا)ةوا!وهذا
.افيولالهابفىعىبها

يقيهالإءرةيف!فلاترءضهفىاإسيصجةثملوثكانافط"ذأوعلى

وا،مريةا؟يةايوأاءتؤ"لورْإلىاءقيدةاهـذهتر!ناوكا،"فيلو.يخة

لص.بويقطرحرقؤيلودط!"ا،صيص"سةإلى15ارأمخداةةى

،يامبتةقتكاد!للبوء:صطوالكاهةأ)فيلوفىالوءوسازومعا

الأعليهل*؟ا؟في،وصيطاللوكأوحىأدنهجلونةلىبتالئافإن8لابةاقا

الإلهن!!د،اووو.يسيطد،اوإله)يوجدلسبو،لذيثوفىوالإتان

."2)(00ا،تحع:بناس،إلاى!ا!لاو

وث،ا،لإفءرئيسدتهمولودأولأ:يلونةءتدواللوءوص

.ب!م،إنسان،لوءوص،الله31،-أءب،أيفايسمىالحديدةالأَص!اء

الموءوساواحدبلةءكففىنصحفىناذناهـيلااص،1،ط)ح،يو:رةص

وحه-أؤ،اابب،لىا،صاالإاشان،اللَهم*اافى-كة:،5الملاف*رهبس

صبخاتبما))شاأ؟ضاا،-ت.حثيهونوهكاذأ،اطَه)3،"ؤرة،افة-

\!61/ةدْلاول(1)

.ه:2الأولىساثو-(21"

584ء9ء(!158صأفيلون..راه61)بيهبريم(3)
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لقان4.إأ"ورة4وأْ،3)اكئالملا!ولفوأ*(214ةلاوهو،؟"ألصوتة)

.(3"قلاورإكراوا!لّهولءاأولوهو،5)))تيهوو((،4"نجلاولو

اةالأطوت4ةلممصةفىصطاءالوأواقهءنرو!تفيدكا!وكذالى

فى"ناأوبولسقطرءناةمصيحية،لى"ملْاؤدإرواقيةالم!تز"4

صورةفى4الفا.سة"ذه!اغا)ذى:دىج)أيلونةةط"اوإألأءا.بالأءم

،تابوال!يئلابْمبماوا)تأوةلالرعىينا."ألاأغل!فى4!"ـهحبديدهَ

صقأوذجلونمقصواهالمقدسبات.اك-اا،ول4دراسبر،المقدس

ألكتابلدتنرط+"ريلملدين4ضي-؟!ارصل!ءءريبةليتغير.

بالمح!د.الروحطا."د!ك

:ؤجلونءندالمقدصالكاتابفىالثالوث

بوة"!!..قوبانلها!ثهأن!يرى*ة،لمثا5ْلإلا+فيلرنتضورلقد

السإطالط4بصا،رابة14cرمت،الاأئ4ي1،!ا)الةوةو،حمةلراأو)قة،!غا

مجاولإْنمانبمصلمناتهفىالأغلا)"كاكْأفيلونءرفوقد،ون!لهفاْ

أقهطهورعنةثهل!دينأفىالمةدصاذكاتاب4إ.فلىاة"لالذال!،وبمشمية

نيجانبافهءصتباْرىؤ!نمادذاكانوإن-عمسو"4أ:كالاؤاغاذه

المطأقيهـوبل-الملافءمنأى،إاللام؟ةتح-إلمثاحمقفىأرْناج

وبساطته"+إرىوعدةكأسخجليات9هذهنصكاوإط-قط:إاو!ق

ف!مص4)ةصتصور.وفى،4دبكطيلالتاَو؟ا!ازفيلونلهااقس"ضد

2:6!بىإلىلةالرسا(1)

8:ألهـ3(ءبرانيين

91:آ4،؟ول(8إ.ء

أ:1)2(يوعضا

6:2)8(في!يبى

لأ.\*ديم!كأبراطأ6)في
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زملونةرظْنيبالصلةثقمايوا)"كاو،لف"(سفرفىدالوا!4الم!لملأْإبراهـم

؟أنلإبرا!مر(ظالىىالثالوثصزرد!ة،4ا)-ث!وثالوثوله"أهِفى

ةد"و،االةوة؟+ضهاف!هة،نا:وؤ4؟!وفولوسطأفىكاالأيدكاش

وصذا،لربأاصبداآسس!1)كأ4*اك)،اأ)ةوةإسارهوعن"لإلها!"ءىو

رؤبة-(4الرؤثه"tفىأبحد!!)لاتجز!4ل.،ءننءةد،الئالوث

ذلاثة،ألوا-دحلأونوأن،وأ،دأ4َا)تلأرصونأن-ثلهىالصترمجمإبرا

كلمحةافيءة!*او)سبمابا؟فص،قامادا؟إ،نمْبىب"اسبيلىنالةو"لمتتآصو

لتحدلاأنبتحدندماإ8أننه48ألرجها1بر:بمت(كا-انا)خوتا4ةواا!صلتا

"مل*مهلتصهفكالا،تيدب1وفبا)دحن!.ممطر"*لا"اْ،!!د

"إبؤبأ،أ؟*م!4ةحدالوفىيالخةو"ل،ا)نةسءلىَ(أالعالمءل!!خرىا

لصكافقبا)خامحةتيرالمسا"قيةأ)ظرهذهومكلاهـضصدانإ،؟ن!مااقهط!+اي

.و:قوأ.لأعلأ

إكأواالمقدصبات+ح)اصءتا!ةخبة.ذ5الإليى41)ظكورقصففى

"تثاثثتهد:ةءبمذورءلىيدثتاأنصحةيماءداالىفيلونفا!بليالضطأو

ى"تأنتىا،وبمدةأ)ةوقبمهلد!ة،لأولىا،!ورت:؟وتهرز:!المسي!هتي

بيهأين3ءف4أ!ييفىا،)1،ح:-،31وصهويمينعاءقهـكانهاالإله

الروحعلىذكاأطاقوكاا؟رتسالأترىوالة:ذ،زرقيخرهـف

المسيبرن،ل!َعو،أيفاللهم!بحأءطوهاواني!عرب4باْالغدص

ذيث،فيةلكا""يى!غيرمنولكق،واحد4والثلازثلا،4الواحدبأن

،ةلميلوتعندثلأثةحدالواأنضاأهـى،ا"اثاتءقالعجوأءلنرابل

تس!الاسئمبعدو4ةفىا!*رةيهافىالةفصلاعاهذ.بأنلذلكءلمل4ولكت

المحرت%ماهـذها)ظيةالمعرفةلاةي*بمق21الممرتالىالموصالارتياض

عر.فانيالإص!اح11(أفرا
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دة:صمو"*اا!*نهاطماباءةابمأ5ةبهـ!ر!فبت-طَنلم%إف؟ةة!ى428ذا!"

4دلاد"دأاكأ"ترىف7ؤولاذيىثبرةي*-؟"امر1،ء95!ر/د*؟ارةإصت

،،لكبىإفيد4مي."ص،اتماذ%أ4وكلول1،إ.اح"واتوثة)أفىثبلو!بلمطرؤ.!ذهْ

ذاينه!)-كاض،نوأةلا+إز،مسةتءنقذض-61!أنمى"مي.،اة4يمبننت،+.إنو

،ألرهـيدة5هـذب؟؟"ك"ء!حسدْإأ!خإ2إكانم،إجاإ4*"ا.ا-تروع؟*يرلا

xJa4*+!مل:)فا،ثلاتبزكاالىيرأ)"الوثأنءت9*يودهولهرك!طلاثدهـشصا

ق.طأبىثسعاطئد!هـنهأبلمىمتفة"انلهالإاا!تقووأن،!ثثلا"دالواو-دوا

ا!هو،4+ىل!قإْوبقيطمىفىا)ثالوثقاف!الاأدطو.مايأا،سيصيمونبذيث

الاء"د!لإلهاا"وؤءتثصللم4؟وأ(4:ءإتهاأبواسب!انغهامأهتة"

الإبنأةنر!أنارأضحذأ5نهط011رث!جلاياورحمتهاقهرأفة"تض"ين

ت!كلبمقأجلق5هو"ولاإحضءقودوأبا.متباهـزأالأرضإلى"بط

الإء:،إلىا)ةدسا)روحفاااْمصلمالحدةئْإ-!إلاإورص"44!هاطعدل

إ؟ث!ا،س،طذلكولولاَ"يزكلون!ع؟"\س!ىالىفاذلكءرو!قاا.يى

نه.ت"راقه؟"حمةهن.شيمائا

بولسأنإلىالظألفتأدقد؟أوم!لرباطديثفادرانوبهل

دةا!3ء:اد!اد-أن13بماور،ىوق)أوإررناصرادةءماثكللمكاناهذ

لم(الصلعناصرينبخ،!،ءعنااصغارعناءندما،:له،ؤمنيئبادر

مهارف؟كليحيطكانالرسوللسو:8كانماوأ!،4:3غلاطية"

هووهـذا،وقيرةةانحتارعناملة3وتاهـ4إططةذتمإودعصر.

الاتر.مفتاح

لصلموناملسفيةوأذيم4ادالآرا.:كتابمؤلف"و+لميهبر(،أ

موصى.طغ"ويىدقبور!اترجمةإلأسَكندرىا
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:الإفي+راا*"يىإلىة"لمونق5

نأكلنهصماالأذهـانإلىد+50:أنا)!ةر؟!ذهقدمأن،تتط!ع

!!ية،ؤيرقاء4ءترترعوتمْصب4ؤدو4ثجمزو%ب1،ءفىإفييلهتب3"ةايو

ادتفادت10و+)احلأرة)اآصداءن!!طشذد9َ(م90)أطفىيثذناِعو

تارَعذءلى!س4ة:طأ)قىءاهـفى،ا)تص؟بالجا4:*4وظصإ-فىاةوا

اطقىثة:4:رقلصاإة!ءالالاحرارةءنهوغاب،4إوء.ادهأ،-يمحءت"تايو

)تروعاإثةيض"هـؤحرىممقءوط"و،-اعَانوذلاث،أسان9!ايخلل!

4.ماوصضه31ْإن،أذأكآلةولداو،لإلها(.ةاهحايست!الىثبلداا

4البوْإْزإن،4ة)و:اوده،سة"الروحناْنِةوتهكا3ْاأإلاالهيكل

ا)يهودىاوصطافىإن5!ع،والأدبإ)هلم)!ة!ومم!،الولة)خة!م؟!م

ث!ذكانةإذا..!%ث؟ثاَالتدكاْت4"كابأن"قولدةءةآْذادُ

4ث؟!))هـذهفى"يهاكنإد،يسشوءبماكلرد"ة،نابانIو،كذلك

لهاا"ءأش4د1)ج،ا)ترء4.هذا!ءب"ر!ءو،لفامم!فة!؟"مبةاكأ4+4!يليا

4*ْاْو)اةف:صلبا"خا!بخيمهادْأيبرجتلم..ى!إلاالتج!-طتنزمن

حج-،ايدةوءة،حهأشته!اكانصَإ!كةون3ءةيك،مقا)!ضدتةفىما

آ:-،وصارالهاقحاقادىا!كّ!لهادِنمنبالكلمةغةفىلم،الأحطر

أا!ثلمغفىمثلنمخاثم4*ءصيروه!ااى4أ"كاافىظ!ف!كاؤادينبين!خئ!طلل

اللأى*اءقلدة"!3مققىناو+"ال!قلأفىفاصاءته3)تؤا،(9-!هـ4،

ءي!ةو،عن"دعنهس4وأْ،4ثةطرعنلملع!بادصلولحاقا4؟مجق

آسياق5الممبطينإةساوسةاهـلأانمقعرؤتامالكذعزز،يور،فيلوت

لعلو8ا،-يع)؟"لاهـوتءنح.تبلهم؟انحنايرالىاوأو"ثا"ضه*وا

بينالظرق3.مابعننةلاسيصي!ن91الر!ه؟دند"أذلك!،(\!

342صوالخالقأنحلق
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التى4ين!ف)اإ4ا،وررؤفىنييل"يفإلاإ":اولندوبقوقهءخهرأسا!ملالىذ

،ةك-طاوا!آ4زحرقيس!من4و؟)ء،"ة4:دتإجأفىماا*ر141فىتجه،ح

ءفماءتظبسلأثف5والا،ل:ةا!لكإص!نر:زره،يلك!ذإ،امهو

!؟كاعالمو-لمققيمسد!ءا)-كل4كطماجه،وصا

الوسطا.0لو*)اكان"جلهنها"ؤصالوهـذافى4.أل"ز!نهـ1!رو)ةد

،9ذنا411تْوط،لإلأاءن!خذَا(هـثلا)كم؟سه:ض*:)اوعان،"أثاْ

إةوىاجاننو"انوجت3ِالذؤ،ثنالروا*!+ث3(كاإت)2؟م!ه*جوأ)ءورض

ح.ةدرىاْلا.دىا)يمورهلمو!.4جلمىدا)الكاإتيدجض*-)أو،4اطبيبا

!ا18!3؟قىولأنلْسظجعالمىْدوءلى،!ءالملا51؟الةواتيدعو!

حيةؤهلا،-من)سبو5(د؟ماءرفواصلظيوإن(يوراْثدواط)

ؤبلص4ءات4ث+رصصلأن،3ا)ءالمءلىإ-يجاإمرضزصلم،4ا)حودتءف

أ"ص)كانولم..إكو،د1عق،د"أيل..الري!4ء،فء!!هود!ق":؟

الخالداللهأبنعان؟ل،العنالةلميْارصإضرافى"ةدأرسهلآَار!"""

فىنكا"ظرة!ذهيق-!االىناظرةإذا.."2)نلحهِلقاطأهووععه

ئذوىَنرْا!!*إ،ا)جودية!!وع!بلالراةءا""دالىإَة،لأن*سء

ليد"قىائهاواد*صضهتها5زقدلإلىا،-يحاجربةأهيا..15صنابهفيو

ق!ىالؤال!الموسحئكاقثممقو،وا)فكةية"جةالدئرادتمإن!لعت!

لابكنارىالرلا!؟يفعمأتإلاا،رءعليوءا..بهاويرءىا!نْصتي

حطليرااجَاراالإفييليةظرو(الاوءوص)فىؤ+لون4*؟ظرين"ا.-كاتره!

ألمحشيحيةىقا"يفاا)جمور!ترهوألموق؟ةالذهب4!تار

ن!-4؟فكلت-لمسبحا:تضور؟ذلك:أءىْ.صا؟ؤةكأصنف

كاَكلهمةاسطته!أنثااقهوأق،4-!أقه!ظيلونةد:ءا!وءوس

بهاتمهصنجم!و،ل!ءلينءيرينا-بئانالاوهى،:ذ3لا"داتفى

210ض3م3بما!ارة4ص/تْاردبوولاقر،(1)
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،؟إأبدءص3نرإءتباضاللهؤحرنه2:،الحالم

!لم*ا)رأاى؟فيثلا"تايوبما

صدر!!إ!أءإءولصدادهًؤ*

4ديمو4*"!م11%ن:ةر+ةأ!ذ*4لاص"Sطهـلليْقأ)نسبطو،ا!ق

2!م(:4ا:""ث")؟؟جودورت!و!َص!اطالأن،4اةاتوإ!دفوأ؟لأصلا

و"ْىبطور!!؟!ءل!!ند!دح4هط"ب*!داءدو!وأصوإء!ءنتص*ر-ثم

خمن،اهمتض6ير؟روحا!3%ءإيغابتأثتاأد:!يعَانلقدو،ثاث5دىيمو

4(تزكل"تالأولىر"ه!اإلى4تدو!)اإد"ءتق"رؤبهوسمإورينإعكااإد"أ

"ررطةضر!ذت3!ح(بو*1)مف)صاجوإءيرءقم"شاال.فىصلاا0ىد!-ت

نيي،!ولاءث4الودتالصلاتهـط!رءثَؤرصأ4ءض)ااصكناثوسااطتان

ص.تن.اكَ*ءأو

إاليت"ء44ؤأ)-يماأشربر"آقأ)ث"إتهرديمومقر"!ملاا!اْبوثف

،ان3أ)فرويئو!ذا:إنب"،4.!اأصإطير!*ره!صماءضبد-4فىو"لمط

،س!لاطسث*4مميىلإهماَص"ذلاا*فىدإلى4"ثا)ثس"!هقفىا)"شاهـليرى

فيول!)ءلفطإ"11قالةرلنماورن!كيفئفْااكلاءنمةو!صخلككأنشأتو

منكاتاتهاعْأيقر!سمةافىن13ةةد،ا،سيصىعم:إلامَحولفى3ب!أثر

ادين5ءتنقىكلتطالإونلاي!وديةا،يا!ون*يمونا!مسوعان،ثتبرا)طا

ليددا،ا*-و"خالد!اكلفى4وس!و،أمةإمثراأياتزءووأناتانهفيبأنا،سيرث

ا،سيحىاكينمعتنقىطليوالم4+4-أ(!أة!إ*!)اإا،!أثرونوأ،لهسيص:ن

ده5تراع:ا-تدم،الأءصالدونا،!ميصيةةدب!هلاقيولمنرثِعأب

فنهطاا-تفت1ءولْاءر.!مهىالاءمالسةرسبإ!ا!قد،الحفومة

رء3ذأو،حدت!ميسمعولموديةلايميلونا)ذيننيب!بملا

131،111،117صلفيونالأراه/4فيبر11!را"ح
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إىأ!شمل!ت-،أددتيإيمإ4؟ةورنىأ*ئسجص*4هانإلمقولقا!صييذللىوءق

،قإ)ءِ!فى!"إتفىأاهيهرأ:+ارير"دعِ:ءلطتيراولس..!نإل!حصذدثةهـر

نجةيه!ءدص؟نانذوصهـفىز!ت؟ا؟ـهالءتيدبدأ-"رلدا)-،-.ااع +"""هـمص"ءود!!آهو

إ:وذ،نىامي،*ت)اذ"ا!"سرطن4.1ىءذلمو"حِا:"كا:*؟أ. ب.،ه!هبى:"و!ي.،ثء

وألذى،ادثحيةايما*"أأفثمسرىةئْانإ*يىأا)ضلسفةتصءق5الذفصرأدْ

،أ)يمودىر7*الففىر:و:5ترأ"دءَخادْات؟؟،و.آجر"إأأنذتديةككاعص

أيتطوراطرادءلى4اإسهبكلإتى"االنومقوءيره!%انا،جةهذهومق

وهولسبواقد؟سن!كدة4،1ا!يليت4ةمل!"أاإا،نأثرةديةلايمالطبب،ى

ء.نيدالةصلأرىا)تراثإ؟تأو4يصيمص؟!ابينقزاتوائدرأ،ولء)دىيهو9

عظيماثروللرساعانؤةد،اجوداغيرمن4آ-ت"تافىةل-الابوع!ثلا

ةية!ْو11أ!سهفة؟يخاوا3؟؟يبأ)تقروءل،4به"،اإدقيدنيكللأو-عل

"يهْ،!ا4إكقاؤيئا،تأئرا)يهودطلاديبونكانؤقد،لهالم!إصرة

قدتهـأد!*!لولىالأ6تْأالةوأن،!،4كأ1ْ)يو4"تترفىيمالقددلا+إإلايةرؤن

الهدههـفذخأوهـوَلَا+ذا،!+،اليوْ!4إ!لمسقأءقءم!تةاةاتتيافىت!يص

وحدث،)).وْإْيخةاقيلى:*44ةا!ت)إةمبمايمرفلحونأنةي"ب،)يةة!هل

نأادكاة؟سةدأنياطصوماتونثصلجتالحلافاتص؟!ءخدماد!بحا5

،بية،يوؤلمسف4صطيحات5فىأ"بخ"رى!ىماتص!ابهذهصفت

"إكا4"-،الكببماتطهةو(؟)اةلمص!يةاللأصولَا!ةوئمامهارَترادو

اييتفىوا!ذنرراإى4أمموداأةستماد-*)سبو؟فعليةليهودبا

اغىرا!!ا.فى!ار؟)أو!فةأمهنت4ا،سييأما

إثا.ىةيلونمعبول!"*اوند3ونَأنحتطحالضوءهـذأوء!

نسيى!ا.،ءطاخ،ويوضهاتسلمالجديدةةيح!يملا

قىاللاهـوالمسبحبصويروأصلسل.:)امي"+كامنيأننرىوهطذا

وهيبترجمة،بر!لاإلىالهاتةاسجملوناناليوعلومبكتا؟ظر1(،)

ط52،5،صويبكامل
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عى،لمدهـوا!لص!ىىلإ"ىومنليسوفيسىء"درفىوان،.هيؤءندءندها

وكثيرلونزثمأزرطونى"وو5و)كأ!،ا!دسأإلهاهـالروحو5ىي1!ف

ةكم..يةبمىندرلأاثنةمد4ةلاسةوكنؤء"إء:ر":ينثةوارءنهماغير

انحىلمفهواردا41ا%ذتبعدماو"ةاافيلفىادكا*4ئ+!:"آوالذيمف

لمافييلا*"وثبهثحاؤمماواحديرزوأوةحرةهـخاكص؟إز"ه!!؟اسأ1

منلوعى،ؤاففهاظاوو4ا"كلأثأنفىؤيلوناطاأؤض؟ين.دغءوبمتصعقلم

.ه؟،ءلح،ىبرأك"لذسءساولا،يةرلأسكانداهـ!حر؟ةذ،سفةو،نؤ!لو

يمركلم*وقولااسفىةئروعمقلسوةهِا:،ويا؟خدء4عاوكا!

به،قللمحيث،عالنزولكذأقحةابحالهرلمولم،ةةوقالسارثوناليوا،

دون؟و!وحدهالقدي!سءلى4؟اضالقدسحلار؟تركأنهزوا14

نيد،ر!،امنبهالمؤءنونواءقغةكا4ؤدةيملاهو".4لل!المفأءإفمأ،غير.

4ة،را!دىعليهمهـابأثيروسى،4بةدءوزصوفىلد)"لميناا!!ت!نوا

المسيصةربلب!كانمماثر31وتأثيرمجدةع!خبى!وعنة،الا)فى

mلهةالدوفيةنالإو)إفلوبمأثرالا4اطقيةوهـىوما،وبخيها4؟حماو)إ

عر.ليبىءصبره8باصالدةا4اطفي

،أصفصبرسُرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،

d،
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يم4غطالداق*)أوء"يمذالوثرأ

4أة-ت"تلدتاذ4اءلى

اسلامامو*ىءلميهإعك4؟ةاساا11*صورفىئدة"ااقثلىثدةءةثْاك

!لمتخذة.ألوانهاا"ضلافعلالوئطيينناتإدوكافت،يدذ!بقرون

ءزوتر،جن)أكأأنهْلآ"4الإلهذكفىوب*خةد،فى،لمفاا!إادضأءةفى

إاأور.ءلهما4ذلككا!ند!ةو،خاصباةظءضاأؤتومالىكل

،الهبَقوالظريخع44ا)قدالاث!رمنذلكىَفأزبتواالذين:ءقىةو!

لكذيأبى،زالإيودكقاتهمغةمةض*إإلىاشيرأنالودفىعانمَلو

التفصيل.

نملرجدبهاتديناقىاؤ*همواءواطن!افىالخاهبءقيدة4تجهةالوواذا

ءلمكاأ!تثنتاْء!ا)"وراةل:ةءاالىالقدمفى4إوصاريمةؤد"قيدةنهاأ

إ*قيدة".انتفكا،3ءغةونواليةبىون"فربات.اك)ا"ةقمماذلد

أولأن-اطرك"ةءبئمن:.ينكا-4دْولاالأمخسلىة!ي"ممعا

شهافكاوا،يمةالتدا!ودكلدإنةاللاهولقاللافىبهاءيمدةنثأت؟نةد

محيق!عمر)فكريخهانمينبمحا)فيد،أصفارفإن،سا!يرا!بدإنةي!رف

الحيشر-المةلادكا،،ل!لءضالأمص"صنفي!ابعضممبه(جعير

..(،")وافىعل

..لإولمايبقةا!!إنذآلل.*!مثملاا!"فار:؟كتاإترأ(1)
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ثءسب؟ءنهعمو8الآريةالأهمفىنمتياأ،ورهـالدءنإن!ثالكأاههذرأن

إلههمذطتء"4زرون!و،خ-،اؤهليف+ت&الاف!إلىا)ةدمكلأقفىبها

،أصوقلاثة5ا!1اخ*ءو(قىهـهـرىتر)3؟"*)،ئم4َ:ءيعبرونضثيل!ثلا

لثوان(ؤنتو!)فى!")أو(برهما)اد،،صأبهونيمأ!تماْوْإ8إتهـ"أو

بنلإا0ءأشةوأناكلووز.،دوالهإا)ث!زنيْ*ذه!أكلونينوبمفىاس!)

واكحولةاق4لاْأد*؟إفىاصأ)يخامرضلأقأءلىراصوتأإرظةالذى

لإفييمل.واةااالخورفات"رابهع"تافى(وانإدإءلامةاقالكا"لاهو"ء4ءشه

وأن.هةحماةروص!(افميصاو!ولث))ثاالأؤ"ومالىصونيرم3أو:ل،مث

4؟راءقءتددكاس:ينض!بو(:اثركى)نهءويدو(ستإةأغولمصا!حمها

اصلمباشا!وتأ*وركل!،ى%؟ءوةبئاو4كطورصناعر؟شأنماجاه!ش

"خهما.ىَففىزجلماإيمفآ)تامبقا"طاإإغثابمثم.أ،هـتقاوالص

ءكمامدوىاسرت،اء*تاة!افىام.*11أةدمءقنوِو!رب)ان!ص،اص

الصين،اىي."مبومهم!ةخلذئ!ا4ة"ألوأ؟اتلدثاائر!صإإلى!ح،يينذواليألى

غيرموةءمادالهةانترر!،او.نا!واليو.مانولرإو،وا)فرس،ن!واليا

بدينتدين!أ-ةقلمبرءثأثْإْبر*)اأءمثماولاالشرقامم!ن

عَ.تابهفى(دذصبر)،لكاو"قدييطبالالوثا)فىولا!نءيخلوالأوثان

الدت"+4الأبحه،ثا!كءفىيخدلا)-ن!ذهالون!تسالمص!ات"رأ-

9؟9)(فىال!)االولداوإليمليمثر3ذهـتيةةثمردرصا5منةذو"أملا

!خيرو،؟!دصوالروحالإبنوب!اع!األثالوثعلىاو*اطأوقد

11-اثثفى*ا)تونراهمات!ع+،!)هفو،ا"مكاهة!إالإبنءشهث*بر!شه.ءنمم

ب؟ا)هىد،اوةلفأ،نيمةت!ثبلأءتةاداق!جءجمارةهـوالذىالمسيحى

إلى15جذورأمتدتقدا،-تحيةاص:ا"صاؤروتيثد"(انقدصوخوالروالإ"ن

فدادىة9المدنمحيىمةالسادةف!لا16ءددالابسافىممجلة(1)
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ا*قىأذاكت"أدءلهقلمة4ْأد-تؤقزشافدفكاولا،:هـق!ا*)أالأءبم"ثلمهث

لاههؤو،!ماوكلخمر(1)ليولةونابتة)اءءلمى!انمَصب"3اضا4؟إقد1َ

،4."ثلامَج*+اكَو!-!!ثآزنيينألويخاربومن2تمءملوهااواشةث:اث!!

دأ"فسهمارأووم2كااوط!!اورابخ!5أد-لموإل،م31ء:ادسعكوايىودرو

ياتدإمااارثىدوعاا)ءالوثقىبلالتىتلىا)ث!"وهاوااتذامالأصت

.(2)دةلي!ا

ظهر4أوا(!ما)اهرذ!لاءقود(ذابر)أنإب!ض!م3ءليتأوللوؤد

بوذأبيننة!قاردوانةمال!.)اد!ءد،وه.إ"طمنالطالملينقذسوتأتا؟

ووووجد8ل"إالأْروتها،!اتهكاأحدأثقواستوء.صى!عو

!،ةدايسوءت4آادثدأنؤكد1،بوذا،*اةفىوالثبجها)نظيرنفصى
!دظءندأيضاالكاتبذللثكالا!ك،3)(000ينالوئؤ4!آعلْطام

اكاْبمصرهـفىفايى5!كل3!نة)بأت،؟"ن!ا،ءسقدماهء!الْدعق

لأوا!إنا-إةولم!مادينفىئيندت!ب،امي،طتلإةصاا)ثالوثءني!كرون

ا)حالوثوكان-المقدسأحالوث1ثمبذلل!واثالصا"إقىأوهمافىا:)ا-لمق

،نةط؟سو،إسوإز،يصازر-لهةآثلاثةإلىإشير!ترح!،اءند

خمهم6و(بالذاتواحدومفىواخد"4ببهةإ!لاثةاهـؤلإهوأن،سر:ـهأو

.(إ؟بديةاا)ةوةصدرت

لا*لمرا)به!تاو(؟س*ور)4ءألل!لاو(انود))ي!"لامةءفل(1)

وغير!ث!د(ي)و(القدقيالهندبة

يس،ور44القديةقاثار313ءةاب(2)

افدىجها%،،لثيكاا)ةصل(لمبحيةاخبثتا)ففِأ(3)

اديندحرا

والإنجبل(اةرو")اتنما"ر)بها"+جظرأ(4)
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مىلمقداالوثت)اءنقا)تاأوقئ؟ااتسبذأنكأ،ثالار:لفإؤا،لثج

كا،ش""4أتادإءنغير.فىل"دءمرىوؤضأصلءتهـو(4)كا

تالا!صاءلموفى4آ)الكلءىيد!!فىدى!دإنةد5فى؟ونالمدو)أبوكاو(

)))ءكاه،ءديدةإسنينا،بحة"اب(و-ال؟)4ثولكَانالذىح.نا،ر!الأا

.15(!ع!:)ااقهاىضاء؟صاويدءى(أ)ثانىالإلههى

ثفي-ا،مرها.ؤد-بالْد-4إاب.3فى(.وتكبو)أ*ملاء4أل،و

*4ا)كل!وتبلام4*وؤهـىط؟؟محرالمهإنةثفطهاثارنةاتمءلمة:دةأخربو

.ء1(هّلعاى5وأن!أالله!*4ةث؟ةـهوأغا،ا!تطوالس4"إث!ث!روأن

كألهءاوقَ/أا،مسث"ب!نءنااعرتتالم!وا،لمص!ةكنأ،ؤر"ينوهـت

ةأ)ةثا.ثِ:2!8ل+بما"ين،صرتأهـهتةدافىكانؤو:ا؟)دقوةثرْء*ذتاص!ًل؟ا

مقلوثثامدنممءنهـاء4ثت"مد)-كلكانؤةد2!ءخإلى"رث:4المسيحية

تأ)فعهووللمبةؤالوثذ"لىةل-ثءأوءق،لاوالولا.بم!جادنهئحصةهلَالا

،ببدوصاثالوث؟لإبن()او-،،و(الأ+ا)وءوث(الاَب)آمونمن

(لأما)يسءتإو،لاب(ا)يىرز؟أتيفقياو،4إ،دةواا!رابةأو

اْنمنمالاثلاثةكاذواوان2!نأي!!قدرنوكانواإالإبن)و"ورإس

ةرث:*.ءذرامنهّعا؟تاةجسةماءكلمةدا!مفى!ن.كا("!لىن

الأعرةءركر"آ(ءب)حوفأنونلسي!تةاو.اكزةدكذلد،م2ء2ؤإلى

كات(س؟إآ)وأن،عذرا."تآهونللإلهالإإت!وءمثرةا)"اهـنة

توأوكأ.!تاا..ب!تاحلإلهاوحرطولبهد"كار()بهةءونردفىثخع!د

كهو()ءنخنهايسحوالموةلهركابطيااالىمؤتر*نةليكمآيدىونرثثص

وتموأث*ارأوناةسب"قئذهـااى)اب1)صا40ءلاءنيخهاخوفى؟قيقر

وهو،المتدص!!اهباالرشأرادصلإ-شهصلوناوْاَعكا،ذدبمدلهم

اولى!"،36صا"الأقاطتاريخ)9(أنظر
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فيد:آري،أو،ينالمسيصيمعند-دشء)أأى-ألعماث4؟ثطتس

الثر،ءلىالنهايةفى!رهضا،اثم،ا-تيشمادة"؟سيرإأولإلهاط

،2اعالاح!معبعليكلالناصبس!اح؟ءألطءكةJلىJsبد4لهس"لمرو

ءقىول!إلى4بةروصعودهمتهزيماو4ثوهخب،اذ1،-4-صقولب،ء

.ده:ةوت!ز،نمى01(بهموقلوإينا،ضر

لإلهاةجام؟،ا،ءسىووُأدلي!ة؟-ا؟ة2وءلميمفممدIbشاذوأء8،ذأ

3إأء!علىص)إةاقمحا-بو،وا)ة.امأ):ءووذكا!د*إ4-و"ثا،،وتامن

نأمك!لا:آبادرإلىلطهو،إم!س!ص!ااقيظيثءلىبق"إذفئطكَاىوء!الْد!َ

يدجلهوبفى2ْاليمثمءادت،"رىأأءمقاد!يدةهذ.واثص!*؟عكلرأة

ذا9ءتول1*ااءاباإل!ا:!جرمااذا4صظ،4تب-،اادتانةفىل"تث

التىى5داغيردونأساةفىغلمبزطمةيةالإسكا.تدتأنوءرهـ*!باش،ع!لا

لعقيدق1اْةص!أرم-!غوئيالمو،دأءامو"طدت،ه!.؟أءى*دةكبر)تزه

!-طنط،أتاهـا،قى:تكاةحتناخوظلت،ا،سيحهي)أتو،ا!ثلإثا

ن!؟نكا4ةأثبتوذد،ادووثر،لفومفىاقىضبالإرها:ةولةبا!قررت

ت،!العالأولى4فيالوْالمدرسةوعلاها)دهو"حِةح،ندرقالإمدرسة

(عبا*)اتأوسأدرثأْ)روطاب*ءاْلا،ل،ئا)مرىءخبنةاغاد

يبدون4"ْاا)خمرإزفةأصأنكا،ءممهءبون4ثكلخد:بال!(إسإاسير)

العقائد"تهأنمهشبهةلاتأعيدأ؟ؤعدا"تكل"Ox(يرر"يرا)

طدةويابق-،ء)يهم4والسابة8امحرد!مالمهالأممنالممممتوردة

أَنمح!4اديبإلىولكا8فياتالوْهذه!بةأوأنها-ألاحقىؤكأ

ذهم!عليود)!يانا،ضبقؤجما.اةةَمأل"ولكفىاؤبفاجذء4وبعدتن!روا

التاريخ4ص21ص،!يةافاا4اطإةمعرفى4المي!خ:ارأ)ظر(1)

،.!غب!

!،(9كلإفه!لمجد--13م)
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تح!اليمخوفخ"الو،،يلالأتاعرجفىأق!اد"وتلاث*إ"")اةد"!اكإْدن

علبهءيمئجمة!ء*رأالذيقا)يموثعانيض(وأ،4أ)تت!طبإ)!اهـرغَخ!ا،أ

قاعبادبءلىةيذ*ولاتفصليو،لأصنامْاء:ادقإلىميلا3،كىأا)ملام

د*؟و-ا)!سلامءيى-ءوعىاللهئيءأدْإلى"ءنارإذأذقيلملأ،"داار

،وةهـء4زرءونمقإونوههـهـإررح!%)فىاسةر،،اءقاتبىاتا%يةر"*ظ

فنافإ،َا"ولمظكوراَعم44"ىر.،ظو،يتهورءإاللهإةصلوذالمث

:!ن،ا"ةرأ-!ا؟ووةسنا!الأ!وافعبد""!واإلىءاَ!ءاةتدارنجىدم

"قرآنوأث(راثلازين1و11:انىالإم!احفىجالحر؟ر!س34ردذءاوونا

ئيلهاةسرببىفا)وجاوزافرع*"افىصورةلىتطلهةة.لكذإلىا)حريم

لفااجىكلهـومىياألواة!مأصنامءلطنوة+حصثؤهـبمعلي"ثاؤأأفب!ر

؟!مكا.ضون؟لذينأنكائناواالايريدودإنممأى(((!لهةآلهمعاألها

كانمان3ؤ"4و"فيلهةآ!مإيهاإ!"لاءن"ر"هـاا)قىلس"ناهأْرضق

،5!ات،1فى4ءو"رل:8ا)تممبرل4ء:ادحممقصثم2وءوعىءإجاللهغصبمق

تظ)ءوأ.بياؤمت*.ا"ةثم،،2)ى"اءاداء"صىليمعء"ن!4.لموادا*إلاأو

صرونذلكمعممخ+اكلو،اننهخيردة1،ءو4يه1)سر3بترع2ء،يمالنهئ

rr)الْاولاإ-لوك-فراْثأرعاالضلاللكذىلى : i i)فيرحيث!

+يخابىا،ؤااله(عوش)ينواميدو!ا4;اءثورت()اوءب3مأالى

كذوأ"ثال،ة!!االذهإصجدودطركابوايه!وء!لاإّله(ءفىوم)و

ه!*-د

س"ءير.وحير!

ةواة!بعدا"ؤاو؟،عالذينا)يهودؤلموبإلى4ألو."،بءنشألهلو

؟ينتلةطوةأأ"ضًآيشممرتعا"تلاطأماإلىبمحيرءبىحلمسهادينودإثة

ينلذوا،وذلمسكاينفيباومصرفىدا!ساكلآدااعاةوينلذا4ت4!الوالأم

138/اف)،لأءر(،\)

"و،نهه10'-148ا!ي!تالاءراىسورةمقذلمثإةرأ(2ز

آهه-83فىسور
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د،!"الىل+؟أنآخلوباطدةوء!،ةيينالكا:+اأرضفىمه!اعاو:إة-تد

ا)ررفى4ئلوساءنءنده؟صايعجب:،4أالسعا4Aوأ"،ءإيهبةإب.ن

)؟ال(مث!!إيمىورون2أكأى،!؟لميةلما1ابالا")حطاومحن،يساتفوأ

لامآهـخ!ابمإالأْءإروتهأكألمةةيدحتكز،قلا!اتهوكلو4لآهآيةروافى

.19)4""اهـب"وهـوتهاإصيح

ل،ةالقديمفىكانوامنء!همسواها)يمودهؤلاءهـثلءلىبمدؤ،لا

الات،وهاماأو1،"تنما.3ءسشرفىاثمولوأنا)ثآت!نا.أأوالفتات

نأثبعدلا،م،"ا!أرفىتلغتوةلوبهم13؟ر!االتىلو!نيةأوجىمن

،هيثىكا!ل:ب4"إقىاللّه:أن،انحلو،تأءظم4ْأا،س!حىذاءنولواية

ا)قبامة"يوملاهق41سيدثنا4.وأإلهاصيرهقهاوأن،ءىءنيكللبهو

الأرضفىأمخسا.ثدقدائداق!لأوإتْ!دافىيجدونهكانواذ!كاءيرألى

تَةابارنهيرؤ:وا،"ةظ!المسيحفكان"ذلكثءبولا.عروفىاأقىإ

الأممءنمك-+اخيوثتءسمءظ؟اك!ملءفيهيرونانو3!قد.العا+ْالظمه!ق

دثن!ممجددوهـ،الة!م،!لـه)ايهمديرو8تمواسضبدا-تذاغمطإلمالهتى

اكظر.كاكهم!أبدبكوان

؟كماافهدونءنمهبوداقيفىو%رروهماكلفيالمسهذافى*ةفالوا

ى!إلااميس":)الو:ؤإلمهنما5اذتمبإتإمدماوأصإلانمأزماء،كاأ،ءوا

هذ.كأت-1)مسلام4،ء-المسيحجاءفلا.مركا؟):مثرإلىوإ)تزول

ألوطجتهاء!ةادو،4ْد10ءبهاو:ءآالذينمنثير3ولوطقلوبهمفى"ضيدة

حسأ1،و،لذكبهبتنونوادقدكا80اتالمعواء"رمنهاامقرأوصةظ

؟طرسابو"ء5اطمأنثمةيهبتةدونعسامسماةسإالمافالاةبتد

اكْين(كالىاةندىلحوا"4المسيب4يتما.يح)كتابفظرا!1)

الثالث!ةمل
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ظقيارب-ا)سلامعليه-وكان،إلهالهحم!أى،1،شح)؟،4"أب

اليومذكفىلىنو%ة""عطرون)قهإفيبلفىؤولهل*!راك-ةالا

ان!عنصهـإحمكطينشبا"ت،ر"ا؟مدكونم-*بأإيع!كالبس(إربب!ض

تافاعلهءفىإذصوا،ةطءرفمأ،لمأفىلامح!ءاذء:يف،كثيرةقوات

.،2)(الإثم

ةيه،ا،فالاةمنغ!رزالإفان(ابئ)بامسهيسصىْمااعَثيىثانكاَ

الألوهـجة،دربمتالىقيفةوهة*تروألئلانسانإ3مثاةأعلىلنهيهاو

."3)هلثرىلهلا!صد،او!أقاقهله،بو!ءو،اللهعبد4باْقطْمو

iءيرالى،ادبوثيةفىالله؟مامسواهجميعاوم،وا!ك!مإلههالله"ن

،1؟افىوردكلاذلك sلمةالحاوء:وديةأبحإدتهو-داْبئد3يؤمما".لي

-ا)يهودبنصس:حين،،*الاةاءلىا!سوأذلكومعكل،وبملعزقه

.!صعحملوا-2!أ!إفىؤينواووا*منهميناتوارأصاروالذثنضاط

بحال!4لىطدتهةىءبوديعتهله!إأةإلىودواا)قديمةمك؟قوسيحية!االى

!هخظوور"ةيفةا!امعاولأ"لميةاتهالالومدءن!هافيرج!ي15لووغ

كذعليلهمصاءدنحيرةجافشاواأك)14يما)ء8،وكاْءتخفائهاوءدم

ثرط!ملألنهرعوشهوأزلي،سيحاقأيىعميدق-محقلمولما،الامخرأت

الجديد!كل!د!ف،ءوأف؟؟حالةغظلم.زماقيهوديىأذهانفىناصجة

"لاسه،!ئكا4ْأفأ؟زاالاوبلملمث"صدةصهانمع4فيلاْهـتفص

9!لعيةلعىولدخلي!لمما6*اصواني"م*ذالمتأفهمحليادتحةبلىاعلامعم

!العقافاْلأينحمتأ)يهاإطافىقيضلطعرءتوترالضيدة"هذهئ!بت

8:92مرفى(،)

."بىآ"2"201"7مىْ(2)*

،:19"381ولو02:17يه"تا.ر21:92ةسءرأصةا(3)
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قرته!نحاوما؟ففلذلكبما،هقا!تعاحم،(4ورطالأس)أطنمية

الىاطلبهماْئصحتى،به؟ئيفىوه"ىي،عذممهوءطيةا،حوخالمجا

بل..و5و!40.وأل،ا!ةاموادرابىقهماوياجلو.أن

لسيةأليوةي"ِسس،اةأهـجص،4الرياْءهومفىالزاوية!ربطو.

البئس،ءن4إنبااقه!!ااإسهحموتررت8و،ا)ت"خليثبأهداب

ات.دحينالمذفىمرئين01ْا)رضبةفلىب،ةاالهموكان،ا،وتد"بقثم

ن؟تمماالروأنقيولا،ان*صوأعا(قسعاةفى/)د(،ءءلىآعيرأوط

نيدتمقدثوبمعدمذدى!بلاو،زروا23!!ئدال!قىالمك!فى،هـنضار

!د،و،اثرةالكاالأجترية"ناكأن3؟ل،!نلمسا8فاطوكل!د)تو،!

!عوح)أو8:اقوب،ن10الاوةتضا!ءةهيىلأزاأ)تثا:ثدة+ءحرء!ويمق

كا101!لمثين.مرةلقلهازصإياكمانذا)روءان14،هإ1ذوةولكاق،قىاختي

لقبولطالوفئالهالمثيئةو)فةوالمه!المةالاةالى)إفىفوسو،تل،حدينالمو

:ل:نةانءخالووةى،كذلدأثر4فىخاقط!وسهـقا5وءيرالهقيدةهذه

ث!"كا.بلالوثفةءلىتقضلمالمسير*4إن

ءقالهدمنالمسيحبهها"إءوقيفىقلاث+إ6"إن:ا،قالوتع!ة

ومصريين،ينوير؟ا،ين51ْروت5الإطا!نل.ءواكهاوأ،*كام،

بينؤباعدوا،وئالوثهاالوثنية،ةءرذموراطسماطان!ثد.3وةوثنيين

ققينوالىالمؤريخ!لإىوالرإجح،قينالمئرةينماد"أحبهوصا!؟الد

لي،بااو،رصبلادمقأشاغربان!درتإلىةدلمنقذاالإلهةفعأن

بينعراع"ورةث!ثيةالزرادنةيا&اصوراقدثَهاوايىاةلأريخكلظ

لحم)ءثراس(هوهـنقذالأعير"؟فى؟قىثم8الظلةىوة،الئررقىى

أحد!و(و)مثراحط،لدائميناسلاموالهمداوعويميمالنماصبين

ةابن(مثراس)وإلحلاقاوزدمرد()سالمكروْسض!مل*"آلوث

لهغرحامجرصبسهلخا.وذالث،1،لمك،مأءصمق)ووالو"يطانحلص"

صمان(1)يأ"(اصمثرسح)كدو،؟!ثايثدون4القءكمك*صو11
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الأرواحدا،أهـاأبد؟عذايهيدءلكحذبيرةأ)شرةشْد)أالأروأحجمبح

إكا؟ستتيوهـةاذ،ء!س"%لى!لحىكأق،:'ح":سسإلىتةعؤترا)طاهرة

ءرب!!الأ"إكاير!ذهنط.ـهح-آاةدو.!فىسه(مزدأ-أ!ورا)

ء؟مثرون4ذةثلو؟ااتبماشيراإمتةوناِء!قد،.إنو"إإثبلاهاء:وربهدآسيا

.،1يا!أت)الد!ذهإلىيدءونباأورءانولون9وثطو،نوري"؟صَمغء

دينم2بين1)ثبه4"وأكله.،و"رر:ءماا&بثينءابَالاروعوذد

،إلمممىب.4ءناتداب*)افىذه!ةسرؤد4براةاا)دْاكألحوو،4أست:،ابينو

صورةةىأ)ث+كاطني)ءبأله"اكلفىللةل-"4ا،ثرابفه8أنما:أ

.(هـنثرلأز

مماصةناءسزقد،ءتهاق..ترءمان"اثءتاءنات،تتكبأنوالةول

الوص*يةمى*المبعقائد+وده"تْاكللَرض.إألااالة.جم!اذأن

ت+يئالد.8Lتو،ع:يربنهـناءقةا،"يمحيةتوجدأنبل8وءباداتم!

،ى،روتثه،تو4وْأض!ير3"طلا!"ةةاارقJ،!دط"تخذ."فيةص4ط

أ،ذتالمسيحيةانؤيهشل!لاىذ)اوو؟*خه،الإلهقدور،ول!موتكله

لجديد؟اإمثكا،1،رتوظءإجاوزضبَاصضتهاثم،4!ض*أادثانالأصةض

ا)*ديم.ا!ثنىاألعالما؟!دء4عظيمل!ش،خرأ)سيحيةنم

:4ءألوزدىإتالأءومنالإلهبعث

العقالدمقا!طاياءنممليصملرث!ج)اءنالإلهمفتعقيدقكات

كل!تموز()الإلهنجبءثول4بصور:اهـدنشدكاْث،او!نيةاةىالمتررة

؟ثهةررتعرك!بمت"شعوبصيع؟ا&إ.الىبارتفاء،و!كلتفاووالموت

واأست)أ"وه"تل؟نالذةكو،قىالموبينمقوقيامه()اوزريس

اث،الثافملااةنذع!4بم)صو(سيحه91!ينا)لجر)ْ(،)
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*.تتتح.بذءهـنبربا"لم4)"ت!4.1ىء.*اإد،تجبد،اصةل:ىفبا؟إصر

إةق!تدبابدرت*"و،4ءليليقىإمر4فهقديرأدْءخه"اكأوأ،رب"ألاء*ر.

ذرد!اثلمو!نك*:رووواْةينالى0،إلى1،إر4وقطط،،تلثمء9لميهبوتان

ي!رر(إز)4-وإجنسو،اكئبَْأثهاثلاد!عةس4ْ)دعرأ)بااتلأوعل

ؤ-كان.ذأ)حعاو؟ءضر4،ء.ى!ؤما.ء،يهـاورشتألأثلا.هـذه"دت

؟نم!ااتسزةءنوأفبربتَهآاءت(بس-،إوز!زلاث()أذا؟!لا"ثأةءاه

!ادْو،فىأواءدكةفىىلء*!ا؟مَلَاطادوذكد!بن13غهـرس(زحي

ثعا،رالااة!"ا/*ة،ضاإا)بصراءمفىالمدنذىكلالسبثم:)ابهذايحتةل

.،؟)دجدمنذإمومىاوزيروجد؟ا)قدمبتهجينوةادونء:ا:هوكان

أ)حصةرىأ؟!م!آفى(س؟.أدو)و(أتيس)لطثكانصالأ!.دلاثر ،.ء

مثإةمنا،سيحلهاٍلاث*ةهـنرعيكرنوهسحذا،وغيرهمأالياوإيها

امط.اإلىدو*ص)ادوكذلدو"طر،(فيصوأد)و(تيصأ)و(صيرإز)

و"ةكا،4الوبمتاتدا:!لابهامختشد!!bةقد،ا"!"موأتمنا:مثا؟مد

ني*؟رأإحد؟!طءالى4*-ءد*"ادخانا؟فيعال،!صق،ثقطءلذد

ىلفةلومأو4*ثاةا)قحرهaهـنصئاو،ليةالمجديمر1"2)هظالورءقتوءا

ن-رسو،.الطإلىتهوبامج!هء4يسأةدذقال!ااهـونانكانولذا؟بهود

يةوا)يم:د4ميت*ولافىا)رةع"وفكارلرةمبا!در!))لقهإسنا!رقاذاطص

!قو،يميةا:!ا!زلافءو!ت-!قمالم-انا!رَابها-اءالتى-الاولىبأن

ظكرلهم4ْأاء4-أدءىفا(ئىماا)ةجاللونلأبو1ةصاأا)فىكارةهذهدبتا

،4))ةنها4.1"دءىن13و،ا،وتبعدالسماءإلىري4.وأ،تهمود!ب

"3)ايىخقلي4عأءة،يىوهـدالمعجزات!نلَثيرإليهبطزىكاكان

غلابهمد.*ا)ثر"*4ةف!ف)أظرأ(1)

01-االأ"لاايس!تأ!-إ(2)

ينوالعشربعالراحالأعحار"آلوةااْظر(3)
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إطربو،ايغات!ش!يةآم!و،ةقإ!ملاابالأ؟وخلالءش!ءرنأ،34.لأ

كالهأةأمصه4ة"ةأنح،الامواتمقبنتارخوأنه،لهثعياطين

.م85مطتوهاتلاعاثعرفاىدو

يمسىىء"ا؟(لو،*روحوإس)ز)أصىنو*"بءاابدلوهـكذا

صأوؤد،!ح-*إأء:ءت:(يسأزيرصزب؟ص(1)ث*؟إدلولمج-)أو

(3بىلذ؟ا)ى+دد!ة،أ5ءتهم4الوز"ت:هاع%ءإ.أدماأينا*إال+ةبالصستخ

المى.ذس*ء:ىثإةاإصأ4"اكما.:ولط)"ِ

بطثكيلتفة!!المفلسفةأوءتهالهوصالصسي!جةإن:آو(حيو

من4أصتفط،ةيدْاة*"4،-أكامنيخةالإنساْتعللباتء*ت!وق

ة-كاراكْالاو،*"جمةالوا؟همئدوعةا،دأتأ:ءو،رثم!:ت"أندأ!دأ

.4فيد!و!ف!ة.4

!أبيا.!ل9!ىفمةورةنتةدكا4الصسيريمندضاتكا)ذاشحرىيتو

و!لمحنا،يناليفدضرالأر0إلىاقهولابننوإلىأطاب4فاى!يعتجل"قديمة

و"لمنا(اصأهـفىطةااثر!يىأوزر)ءنا!ونقرو،4ء:امعهمايماو

.؟؟اب؟نه!ئةفىطثلم"فىِ

،أصفصبرسُرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،

"،
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!فلبئاى!علا

ر-ا""يى!ف-!فإاا)كليجر؟أ4مي""-آأمضج

"فيوأ:لتة؟أالممسث"ت!ةَفييهانشأت))ترة4الرعاوْتولةالنتَآ

ضهطمظفيرآناصتططناواذأةحوالر4ْ!نيوكل!ا،ومارو!؟رم

به!ائدهاةخيْا؟ريء)االروحأن.صورأنْوصءظفىن،صالطابعهذا

ألكل!،تأ)طا4؟!اوتكا،4كلمقاا!توةلمسقا،فىيةفيا)سو!طو،4؟فياد
نا

نءتمامايختلفتيأفةراهـذهىيثد!أو،يرلفوارح!11ءلىرطبم!ملا،

فةتالخقااثرالتىذدو3)اأثرفىناك5ثطدنملأولىهااةقرةافىامحديث

.صخاطاذاىرحة)"الغا%فتينوا)ثةأ!بأه.نهامزتجهوأخرجية؟اص)ا

4ثقاةبأى4زبم5الىا)ةظردونؤدفىر!ف34ذلاا)بصووء!ماث!؟اطدأما

هباثرة4:ح،قىتو.فهلم4نادخدينافىل-دمنؤ-كل..أ"رى

1)ةإسفية4!!ب)ا*ذههـوا.من8تولةْوورثهما؟كل!ح،اع""ايىانءيدفى

قد،،ةولبنوبدت!ارمتفىألمتض،حةسبوص؟!نا1ؤكذا.ةيذ:ولأو

129!ةورلخق؟فلاسفة!ءنببز،ناري"11!!يصو-اطصنيية؟***أاإفى"

أساةنا،اعسة1ت!لاالادوتافىصقىالمؤسبىوهو."؟؟والرواتييزا

وامتزجص4فاْالبو؟الفلسفة014"ا"ملالقتقدا،سي!4نتكربذلكو

ذ-كأن،فلسفةبعدواترحه،لميحيةا4وصلَهسامنءبارعثيركان.،بها

تبيانءالفىوثقازتهم1)-اةقة3ؤارمةعنايصدر؟أن))طبهىمن

*مية،قثاتمناذلدًل"أءقوم:ةث31ْنهآا)تاريخوأثبت،تممبد

!تىrل1،اوالمذادبةوضىفىالدينمعالميدلتحد%دالميةةاتوكتا

-IV:الأعالاقرأمض(1)
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س5اتت،يااذه9)ولزاد)أعَانو،3،لا،ةةءدر1إ)فلا"*4ر!ورؤبها

ا؟أأزماو"4!؟المهاتممفازةلمءنء*ثم.!حو.تَسد)أفىلأءهؤد-دأما

بمذهإلىب501ءوءت،مخلةإلىفىلةءن3تإداذا5دْل؟ررةاية:ةلموت

ح!واريوه!ىذدعاقالذىا،ثرِا)مس،ص/إ-الثء؟مهىهم!ثرىووِ"فئ

،زذارو-،41؟د*)ائد!إسق!ضبروينإبخأءلأ!ؤلجىواL-س،2نجم5داiiأو

،،م*دثوعقاثَفىق1،3+ال"د)ا!ؤلاء4ثءمةهـاالافىيراباأئامق::ولم

المسي!ييند:ءظسرق41ذوا،فص*لالمذ!بهمط4زلاطْة111ث31ْو

-اصول،ا)حخابصعشتإتءنهجاوْاوو!هـ،ءرزو،ولا.بمأمرالرسفى

لقدو،اكذبملااوقىد!وiءAأةاتورمحماصْ!3و،افناأصاعزيملمو!

مط؟ل،نيةالروما4!خم-ملىف)ابـهاذملاث!سأنهاأءلا:ئج*ؤلأطوْنةإلىننماروا

الإصكندريئفىفىةا11هـكدهـافىدتقيدماأإذا"ى،المممب"ء4إلىجأأةر

ءيرالمسي!ية!و،"وبا)جوديةهـ"أثرةاإ"لادىا)"الثإةررْافى

أ!-كار4-لاصءقبما!نصتيضةيدلجدا4طرْلأذلملأااشفلوأبكااث801

فى.الييخنـه،!الفأ

المسيحية،أوائلروماءأنولفىا)ذاخا،ذهبمم!4بالرواةت/13و

ل!،ولم،(بانهبدءووويشهالتهادةإلىثدءوناروا!وناوعإن

قيةاوهـالردىءبامقالموكانمS(رةو؟أوصطور1)-كأرمدءقنوي"بسملا

كانو،4ارواةباءقونا،ب"كارونة،اقتبىاةقد،و؟لأؤلاطوْ!ة

هؤلاهأتءل46أؤلاطوباف4روأوجةواةربعدتةصروا3ممظه

%لالم!بةثا4رصةينلمدأؤينهاونيهتبرينلمتن!ساأى،خمسصيناينالمفكار

لاطور91ْيعتبرأنالي!عءلموهذة،-يئjالرلترءتها،ا،سيصيمزإلى

.،؟"4ل!يم!يمممهدجر

افلمؤاو452،852عر(4بمةاليوا4افاسةأيخرتا)مر3"فيو(1)

."صب!ى
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واْغو!4؟ةاسةفنيةألوعلياثالذ،ءنيقؤرهـتاكبلكان

نءنو.":دأ،ت،ءأوما،قناو)ا"قإسفىبالنتاجأءب!ءأ+لسيحيةإلى

ةحن-إةأأبير،15ا.صتواؤةاذلكفىؤرأوأ،أة-كارمص)ا%ق5بىادىء

2ءات1؟كان4تقاققالا،لدينلب)أد-!قأ)فا-فةارأرأول،وأدءيئ

التىإ؟سلوب؟ا9ءتداؤرروأ3تنلدحماةهـخاككانولةد،أظا.مفى

وبخا"!ة،سقيةرا!عباو1)فاظاةلاء22ءلىخا.،م*ب؟أق*هـنأ،دوه

إلىبته"أدل!رربمهينفىا)دادمص+لأداسالحة15رأوذجةوتوافىذأفلاطو

ةةونثوراْاTو،ينالدءلإ)فدنة!6لذاومل%دأن،كمارةءنز"يمينالو

،)"يحطةمعيتفقالذى4الوبمالىالفلسفىا!فظيلقىوفىأحيافماَ

الافىراف؟ان:اصالالهذأن!و(؟)ى*إالمت!سة)بانأونس"يفو

ةيح!ملااو،رشالذينهؤلا.ومن،حفتيتهفىأيسوءقاالدينغه

د!ؤ(م671-031ستمن)بمويسإقدإال!دفية.دى1،،وا!لمصطأحات

رت!فإؤ،أ)قلمسفةفىةبى،دءماذءلىإْسةالوْا،مهطلمحا!ه!هنجا"ما

)و!يلون(قيينوأوالرينثءورأفيثأوا(يطستجاير5)ءنرداو(ص)لوغو

يا،م!خوءبدأبهءةوانناا)مودكاقو،فييليلداكأايو4ا"!طتصوقد

وامنى4:،أوو40ءرؤ!"لمريئشخصاا"،وبهوأراد،1))ةع!ؤاْاو

رابه*رضو،للوغوسبا!ول(نيتس!ومب!كان(ذلالىَو،الله!الةنهبأ

طرءليه،لمسا،العالما،فارق"ىالروا،وجىودوهو،4*8روابألفاظةيه

الغبسد"زحرإنوه*لموم"2،4!ط!ائرءن4ْالجث!رتالتحريرمدقيالذى

،"ديدة""اةاديريةفىمخيمابدأتا!!)و،الأصلةيثاءورلهة.ذ5

ءلاذالجسدبفبذكل؟انلإاأو؟حدافي"،اقهمعلياركادمخالا؟اوالقواط

بها-ونزمنا،سيحيةفىذلك3معلومة4"إغورةءبادى.منذلكويخر

..!ا3ناا*إ

.265إقلهصاإربع11(2).262صةقأ)صابمحأرا(1)

http://www.al-maktabeh.com



-!.،".س"أل"

تد4اقي،رعلرياتْوأتع!بارتالدءا!ادامونةب؟مىولكانو*جذا

بعض"ذا!غهـعولا،4مي"+ص،اا!)إتثطورأولتعواذثفاأ،يابمدل

لمبتْباوصهةكااح!سيب4-طورفىامامهأزوطوتيتضدانءينالمحا

اقربءفد.أذلاطون()كانالذى(راس1،:أء؟1مز!كان،كاذ:ةنماليو

المممعيحية!؟".خططرسمفىعكرالألا)فص)جهإجعير؟،اطقإراافلاسه!ةا

افل!صةيةا!ماتعا1!صئغاكااوسةب-،1ال!ة؟-4صسمماالى4ا!دةاءنبلى

وم!،ألمسبء4نهكالىالآونو!طلاخضلثهـنا)إا)حالمفى4ور.اشه!اكالتى

ومثل،سطرأروةلاطونأمقتءتانهاأ)فةسماتزعما)قىهـيمق3تة)41!دة

)؟ريرس(سةالكنهفىرهاثماا)قىرووماتأو،آح!!طأدى4أئفلسةتكُ

منعليهاافثف!المحاكل،وكافصتوءيرم،اوطا"5!)و(ذ"نحاورؤو

.ةيف!لفلاالمماجةض*ْامنا)جأوصلوا)بتا)تاثجظَة!داأرفا!فةى"و

نمقاليوا)ةحرأثتركلقكانن،ْو)امنحىآسبا؟أدينميراثأنذلمث

وك!،بهوت!ئر!تادينفىتغلغلتقدفيهاف!سفةاتكاةالذىانأ-رإ

!صبختَوقد،ةرا!ص)امكانفى4"لاهوفيفى!ءةائداإسيمقيأءلنت

عرفةؤاسفةلههااقفكيركَانو،افدسفةمققوية4!!بة!ذ.ألعقالْد

.(2)..قيةلاهـوو!طلراتياراتقصيت

،4رصولاهوتهف!فةبعدحماة4فيأإليو4المعي!غدت"ذأرعل

اللامذلميةا،سب4جعل(اتسيصية)المجديدينهد)تر"ليان()3(اءة:قفلا

فية،االرْباللة4ب!ك(نيوسإير)وكان..علياو!لوةاأ"لاقياديخا

ل!تبفىجية-،األيد!؟أ!هص(تر"ليان)و(سيرسكلتو)جاء!لا

.267"قيالااطر%ع(،أ

أوبرىلاس.د60"؟*ربإلىلهاةنتااو"بللإونمنعلوم(")

كامل.وهيب.د4!ص

.160fطموك13)
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.ينالمزجامهتحوبذلك(1)(مسيحيائي+.!ليق"دباخوأصلا"جنية

حيةللسبةدضةصى،،نىإ)يوْلق")إضات4؟يدلجدالهاتش!قألهسب4

طداتئر؟لمتأةي"ثداا)بدع!4ءل."عايهاث!ةىأنصظعض؟4إت"يمو

ا،تطاحفى)بسو+لجداوا)"ةاش؟أ)هة)و41بةاتاةيزافىوأ11ولقل

ءن!فلملمنمالأعد-+)اهبئدمنةمحادخلهاات!رءاإذإلا1،-!يحية3فم

.،2)!األوا

:4لالسيي"ديدل!عالجديد-نيةالأ"لاظو

هذاولعل،الميلادمنو"ثانىأ*ول"ترنطاجهـ!المادذنتكا

إ؟ئاظا!أكأير!يى-إء"إقإلىأقه)رادببم!،-أنفى"لجباكان

ت.افو،الروحث!هسفىا)ضممقإجدءناذا!:"ىألرهفرم")اىلإلو*ء"

اطيماةحارو،ةءا4كاالمجتهمكيانءلاْتةدلتكاى9يةلماداحلى،يةالرو

ترء4وبمودن5حيالأا!هوانكاناد،دة،تاةلاهافي!ن"و

ا)قىيةالإ!وىبالةشهو:مق+ودتقدمتموفطلمإلىتشير"فيفة

يهدف3آن،والذىالدينعليهيغوممامنكلكا3درا؟إٍا)نفس"نضلا

يجهقهذ5هدالزظامءصاوإ،،سانال!ىا!سكية!سميةسا:اخصا)ماتةالى

يةالديةالترعة!ذهاينلمسةاأعظم(3)أأة!ط؟ن)كان48أقينا!لاكفرو

..307"3م3-أطفهارةضة(1)

،290"قيلهصا1،ربح(2)

:قد،هـصرىقىطىوهوم203عاملسبوليكلوقألهلوطينولد(3)

"قلسظْونلباطلة:"رةي"انثثخه2تروكاقي(فىررمايامُمقتى

ادفرفة.و2"نم4:قيعند.الأحطدوية"-وصقع!لمإلىا*ظاثبهواْقيى

و3،في"ثفيةالبريلى*اوئدبم!:دميياالمذكيه!ن(عكاءىةيرسأموْ)وءو
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(كايمان)ءنتثاصدلنعرضهةبر4ءتتثالحدبمىءونر.ةيةالصر

ا)سبقةصبلهوالذىأفلو!ينقبلإ.إمس+""44"المد؟زءيمندرىحالأ

.وا*أسير.4بجةبالأزلاطوبرفيق)افى

217دتح+ألإن!"اك - 150( sj).

الةدفية8والمذاهب4عذالولأسراراف*شو"ذ!"إتنكااَع

ادبيةاءخهقةي!-و!االرغبظو)شباط،بجةالأةلاطولفيصى3لموا

مطاهذا!س!أوإم!بحيةاآدوتازءيمأصخأنإلىص\)أبهوانتهى

،4اصر)اواللت،ءلومصرتدنت!3هـذه4"ب41لمدرصاوبإ،تةر591

4-اادئيفيءنمفىنهاثأدسالمةبالكاتاح(ثسو،قال%ألاو،والطمعة

نا!اكتإ؟َو،)ةةازبااقغازاحدوكيةدث!"و4ت4زانولمدر!ءذاثألن

الذىالأءلء!إخاوهو،؟ثويةصوكأةفىاللهبناو!%امؤد:قيات

ءغلهـنءانموأ4!ساد9*دفةضرورةشأنفىل،و،بهالاةتدا.يب

يدء؟مام!ثرال!أسفةنمناليوأءطى4هسفْهللاأفيح"اإ)ادء)ن:واحد،

الد!ناساعا؟نانباليوائحاص(د!*)1)-هـىالفاسفة)ن...الإنجريملألى

.(؟)(..لمسيم"!إ

محغدرية؟افىالمسيحيةا.أدر"4ص؟.روهوْد؟اكمنطقؤآنذا

4بين%مل،وأستاذها، 1ifل،يخر"لازعاوأ،بجةو1رائهاجة1األيوْة

اب"حة(نو!خديمقلأذهـإنإءدادأو.أد024*ا)ةدة"جعلةلمكاكللإْ

.يمانلإاقىبقءلتانوم!عا،قبتتانوالمسهـيحيةوهـى،

،"ووالأةلاطو4:بالمصثنالمستطاع،يدفيقالتومجاولإ)ر،لهذا"-

ا!اسيحى.(ق،ىبأ)تليئ.بطه..قب!ـهذممجواصليه!

3!مه!فير271،نه*لإونمفلنةبدبختم(11،
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لأز:وعى:اا)حالوثدعءةأذلموطيى

"يم4الوهيث%-ظامءلىس؟او،جن،ألاءثاثأفلوطيند؟ءالإلهإن

الْا؟ل44Lءإ-فةؤ.أروكل!نسجؤلمصفىث!،لوإ"كاولو،:يئالشهتنا!الةى

تءالأولى)فرسا)1"لموطين(صحووقدالصوزىلمزجْأءحلنض4!فآ

ا)نف!كلءابا!(هـ"ادىههـىأضا))خلاثةصالأ،ْى8)الحاعسةا)طساءيمة

هaد؟5دعاها"ى،يمأظةا)خلاوهذ.،ءدالصاء3بم4اما!نءلةي:زجلا

ولالةإلىفلوطننأوذهب.(الكايم14)تةس،ا)-كهىالصقل،حدلواا)!ى

،دكأاَداءا!الطَدو"وآنمن:إ"،لد3،ا"إلى؟مل،ودءهِأنكاوو

..بهدالأءظمهن+اكدوءنهنىادو،ودا5رلد1،ياءد"س.وصوعانيلدةوو

ته،وصوروفطالواحدةط!وـهلذكطا"،كاىلق!)اءوهبعد2لأءظاهـذا

ووه،يةسرمدبأبد4كاالإبنخ"داءلىء*ولأ)تصوراهذوكل

أؤلموطيمتوصح،وةديهـانمإ:ت.ظةىونه*ديرئلموق3!ا)ءيرمولود4

،1)(عقلو2ة،دأقهىإلىروحىالله):ؤفال!واحمديدألتحدبعض

بدا!ذهمئلق*و(2(رروحالله)وحنالسانعلىصداهكأددو!ذا

صاغوقد.م3آ5عامبداْاذىاأإبمة)ثالوث*ذلاطوفىا،لبا.

عف!رأو"ي*كأاللاهوتمعصء.الت،دلدةصاتباد!4أ!اِطلهنا

فىألمحلباةي!إلاثفاتادكابينوبينهاو،رب،الفسبيةنمتالدإشطا"أي

الكاهةالمسيحبلمعةقاماثصوري"ـهئدبافدت،ةيْمن"يوك!اةلمسفة

ةفس)ةلاهذه"تنلصيملةاانما،"!محدلهألداظلماظإفنوها

ةوةذاتظليىقطنط"ور؟منال!هإصرةجةالسب!ؤبهأحسشاعا

يمط.لدواةف-ظلاةىضر9لة؟ميدكى*ا

"195صائساةقجع؟ءص(؟)

4:42:"نا(31
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وأ،ا*ةلوأ4قىا-قىنروبع-اهـأت)اوء4*ائده!أ!لموطإهلَأرو!ىالق

ا؟ز.إوصقوالروح،اقاط4يل*ءةاماأ!وظ!ةتهالذىصبط"لرلهالإ

15أثرا)ةلممصة+ذالصوذجةالدتذ!ةهول!*ءوهذ.ئهرالآ3ان،ممظ)إا)قدسئ

كا،يرابملمما.ابَديدسةادكاتل!ثص9زىأ"اكلو!..ذ)أآذ،فى9لجمالبا

ابئق!كىاإ)يمالوثء!دةروق-صالجرديدةا،-بجة!شمكابى4*تإت:)اءن

."9)وسفكرع،لعَصاةث*،كا؟بووأ،أفلوطثنتصورءثالعلى

ىؤ3ه!ظءوس*!!اا4ا)ةلاسهة."آو5لموطيهط9أ5ونهذاوعلي

المةالْدلاهو"يةثأنتثادذليءبرد!ء4ضأ3،أ،-يصىاللامروتْ"بق

ثن!اوءسط)إن"قىيئب-،اهـق4إاوبتةو"؟نالذكر31وما،4ز"يمالو

؟،َحنةول!أالوسخزىو،أ!هظيميهَرون9َص*اوؤى!كلب4امأيرددكل

هـدس،؟و"-تأثتو..-دوتفيفيثقطرءن؟أنه(قووايوددول!ل،د!

هوتأ)حنممى،اللارإخوافيتقبصهوماويسأرن!طلموءةءلمب،ين4وأ:ءمص

ثم!لاورضىةثيمثا!"ثتصيقررإداو4ة-،ة)ارين4!ا)!كلاذر*ت؟أحذتو

.،2)(00تالدبأَزرهـتإ-يرأنعام!أمفى

،3)(صتأر)،ققهالذىالأثرعقبمدى*رضبمانييةوؤفاولا

ص:ز+صا*وْل!ءكان،قد،)درسةهذ.فىلمهوزء(أفلوطين)قعد

297"نيةنااليوأ*!سفةاقاريخ(1)

.8،3"3م3بما!ارة4لهص!2)

المحدثة"ا!إلاطونيةمرفىا"ليقحمماةق5()ار"قجمتبر(3)2

)كاخصأو!ووءلحن4الفاقا،سيحيةيةردخي،"ألامدرحمةمقوقرج

اظ3ط!حاو-،،المدرسذه5ا!ت"ر"4ص؟ةج11؟إهآمنينأةوأعلم

كلولوقحببلاامجينانرذجةا!دابءلىالاطلاحتواسط

لها+.نهما
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يصيفوكان،الوثنيينالفلاضةعتببهاءتباك!ي-،أـهيالفدنكاقا

،ذردن.!عمألا4مدرسجا!ملذءق.إ!خ"اماا،مدسا!بابا-مسهالى

ولا8!ةالحديةالأفلاطوْالىإكاءوفىء!يفا!زا4الهسييصبذكُ"ص

ودك،ؤلمسفتهق!،رفوراث،(سولَوحم!أءوْ)تليذةآومجب

الإفييمل4كأقيحدثأكىالجشرىاالإفانهـوإي!،سيحأأنيرىجن

ب9افلقهالاكأإروبهذا،ويدبرهالعالمينظمالذىالعقل!ءووإكأا

له!ظضعاوبمله4لنف

عاغتهة!ش!ىدثيىلآخرهنالجديدة4بمفلاطوالأفإنإلجلو

الذىإهابهاا!،يدد4إ-محهاو"*لمته"صوةيةالو.ذ!يةلأس!ندريةاايةعة

الحسديثةالآدلاطوديةألو:ات،تمدمااءاءكرأمامبهظرث

واروحوالإفيباَلا)الى(تض9ووالعةلالواءد)منالمكرن

.(الغلص

n

A
ة

!دَ+!!عtط!"ء"

!"آ
ص

ص!تب!ق!

ين
،-!لهنظ!ثضيدة-14م)
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ا)-ع"اببعإهربأ!،بت

1-ا)ة،نا)ح"َيم.

يم.ا)ةرد3ا)ورث2

إلجديد.اءكدا-3

بالقا!ةالمحهوديئلم!4االندالقهرحة1)ثيخ/احقرا!ظإ-4

Irlyه.

يريهييهإميل/الإسعكافدرىنو!مةلوا)قإمهةية"يخةالدالاراهبم5

أءاما"نجار،هـصطفىاطليموءبدموصىفيومهعدا)دكتورينترجمة

.م19040

وافىعل/الإصلامءلى4ةالساالأدبان4المقدصالأسفار-6*

kمصر4.نض f-?ا.

،وى؟االرحمنعهد/ثةلحدثاة!.لأفلاطوا7َ

ئرجمةأورسلرلتونإلمسءج/نم*وعث"10،-لدالخاألإئان-80

.9661نكلكاراراد/ى!*-بصرص

ا؟وهرايظم)،ا)خدةءقالخة"قءصلىالإموع"خاريخ-9

.؟يروت/قإطربنسهيد

.رة5إالة/ق!فىالباحر،إ1/-دالتي-9ة

قى.يماا5/ئللاالد-1،

.فج+)1/،ال!برعا-كنا-21

بكايةالأءضةد":إاالولاتات/ردذورذر.فءتأ/إلضى-13

F A Volة..
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ه+ازبكا4،اإالر"ثد:ء/وإءالقانحلوقبينالفارق-آ4

هـ!132آبمصرم!-"

بيح/حزمت*"ى/وا)نحلوالأهواهالمللفىافصلأ-1ء

!ة.بالقاه

4دثابىرإإنإ")41بئ/ءلا!د-ى/اكرقية4أفكنا-16

A 1rl%1.

بيروت/كَافى*ءر!ادى/مي)و/لإفييلاةفيرفىلجليلاالكانز-17

.م!حانءوض/4والمصيب1شفةة)ا:ينالله-18

.اهرةبالةقر!ثلالملو،اهيماي/الإسلامفى4اديحب-19

.م4791القاهـرقلمال!ثعر"ناث/وا)خول!ا)،ا-!.

/رنمء4إحماعل!؟و"وفيقمصررا:،أفىالجليلأنوار-21

.1385ءهرةI(ةلمالطهطاوى

إطأبنبطرس/ا)را*ببأبنا،؟مروفشأكرأبىابنتارج-22

.وتبير/الكرم

رش")اوليهاتأا4لجة/رم3وممف/ةيمةنالإوا)فلعمفةتارخ-23

بعة.رام1908

"اسلة4-ترىدكاملءوريص/ألةبطيةالكاةيم!ةتاريخ-28

.م1959ا!اهـرةاا&ب:4لهدراهات

f1&,-%yىطب!قلافيقا)توصميةلمثهمضودةبر/!لأقيااتارع-25

.وت؟ير/ري!ثبءادا!تربى/ا)نساطرقت!ريخ-26

الةاهـرة/،*ارفاردا/ر3ثاحمدأقىقيق/لعابرىقسير-27

منير!/!ىالالوكلود(إ،مافْروح)الالوعى-فسير-28

."هرالتا
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.رة5"ةا-صلمبى1/ثير3بنا/الظيمأةرقا+بئسير-29

وطى&الدينلألبم/والأمخادلىلمولطا!ءالاءتقاد-نجزيه-30

.الغاهـرة،-الأزهـرةبن+اكمءطو!

هرة)قىاااقيطىاريخ)خااةني!/رصمفىا،سيحيةبارق!4تص-13

.ر4ثوأالقص/أ)مخرروعو!لالأصلةيسار-32

.بمبدةبقبو/زا!لأاسر-33

.الإءىينالدءفد/بفا&اثكل.ح-38

ذسا.از!ارتةأ"طَ؟د)اa.,/صد،ةااختما!53-5

.ا):ووق؟شرحمل!م!ح!ع-36

.4بة)ا؟ح.نيسةق!ع/الوأ،دةةعي:طلادةعة-37

جمةشا!رىأولاس/بر*11إلى!تقالهاا!اوص؟مونمنءلموم-38

.م1ه!62أ"مثروااثفأ)تجأطفةكاملويب

ا!ص!نلافص."جرأبن/البخار!صيحمححر!:إإجمارىا"قح-3!

لإلمة.ثاء1372هـصر4%طء/اةتوردول/أطصإرة4زص-04

.ازىالى؟قالدئصأأ)وازىقفرأالةيبنحمفا-4؟

.بالمصورقالفلي/أجماصٍا"ادق/إقاابخهحا،مسأنءاهـحنى-43

اكاية**6!وإفلاسفةامزوالمأ"ريئا،تتدءينأة-كارعامل-43

كله(323هرةلةاا-4ب8-ىلا/زىا)راا)دثتلخر

تو!ر-أييموعهينأءلآباا/سليا!اسإو/،-بحا:عب-44

يمرلنمرارؤق،ئىها/رلاهـو"،"و"4فىخأد*رعت-4ء

.أ197ت

الأ"مح!درية/!لديق*كان!أ!تىخواجه/،شيةا.خ،نا-،6

1923r.

http://www.al-maktabeh.com



لفطضهوإوا"ص-ر،ؤ

صوع:آا

يح+ةاب4*ءقد

الأصلى:با+ا1

و"طورهامفهوء!ا:آبحبةافىث*،د؟ءةيد!

ب+ء

يدئيث"دءة:لأولانصل9

دْلكءلىودليل!م(ب!ااقه)م!.وؤ

لمسيحاأعثسر%بنلاااقه):ولهمة

بهلةاوأالإبنأمهـاه

طاالةدصاووحأقه):2ةولا

الوا!يثليثهواثالوثا"وحبدءوام

الألوهمةكالا)خئليثأنآادءو

ا)فالوثونرو!صتت3ب

ءفدم4تشف5jمعنا:م-ةخولأا

وهيةالألاكلفىماقنرإ"ةصاصكل

فىا)شابالا

اكاهيءةيدةتعكو،ص!فع

ب-!
لمسيص4واةسطظ!ن

فبنجبةمعاْنفادب("صأ

يب4مجع

إلصفلآ

12

6!

v%

24

rv

?Y

rr

بم5

40

46

49

9!

60

http://www.al-maktabeh.com



-21لح"

عصو،وا

ئجتاالت

الة!اراتذ!خم)فىةسطلحندور

قيجة؟م!بتارار8صدى

المج!خءنهماسفرءلىملاظات

اورمحقأليفإلىالابخا.يىأهـى

لمسيحىاثلواثا1إعتمال

والطيعةالإ!ىا؟لأقنومبينالمسيح:اثالثاا)فكل

نيةنممماالإ

4))،ول:رث

الاول)ةسسح!س

المليى4

م849ا)ثاثاإةص!ح!ونننم:ط)ابالة.لصدى

حأب4طيم،وللا%تلافوام41.4ق"لمقيدوح!ج

؟يوقوليمةأ

م.53انهسسطنطنية4)أوكلحلىأنيااإشح

السادصعم!اونيةواول!

"مدسالروحنبأقامصدرحوالنيسةآددع

ت"خاجواذ"لاص

الميب4فىالصليبمنزلمة

لثالثاألاب

ادبجةا)تليثعقيدة"قلإسلامأهـوؤف

!ثيد

النليثءقيبدةعنالةرانموقف:الأولها)فمل

بماوأط

؟صفحة

64

60

66

7ء

75

76

80

81

82

84

87

90

12

14

10

U

106

لأ106

9ت7

http://www.al-maktabeh.com



-315-

عصولموا

إزتخا!ت!يدةوةرآن8

ا)خعردصضميتفىإةرأق"إ

ا)تثلهخ!مق4مة)اموقف:فىاثاأالفول

جنْ،الامنا)مقلموقف:"يما)ثافصلأ

جئ.،ألاوا؟وهـر:ين

ايهاومعاميف،ألاصيقةفىاديمص!بين.مع

أ)فواردبرهـان

اقائ!ن15ير

منودسب!ها:وظاضمايخم3!اخصوصياتفىأتحم

ديىيخر

،وهـرظ")تهالىَاللهءلىطاقلا

)رايث!يةءنا)حقلموةف:خالرأالغصل

ثلاثةفىد،اوفىثلاثةالعقلفىني"بب

)مقلاب"!اطا؟لحلول!ا)!ول!

ءةلا4لراثالاتحاداإقولْآ

تحادوالالحلولباةول11منلإسلاهااء!ا.هوتف

كذ!وبةأالىالموث؟إنءسبصتةادشم

4أ)قساوصوأحدالراتىأ)فخرييننأظرة5فىتمةخا

الراجالىاب

المصيص4ءخهـممانت:بئالتىافد!لىوا،إليخاج

ا،مجيةعليادتهانها)يهـصديةأثر:لأولاا)فىصل

مقالإلهوولادة4!يادفىاللاهـوتةعرةأصل1

ءصذرأه

ءذرا.منالإلهلادة؟فصكارة

،فحة

9.،

123

128

134

134

139

112

193

611

148

)15

lot

IOV

Ili

165

168

IVY

174

178

79،

http://www.al-maktabeh.com



-296-

تو!ث،ا

ة+لمونءندالمقدسبات.اكدافىا:ايوثأ

الإفيجمليوحناألىة+لمونمق

المسيب4ءلى4اءفيوال!قالْدثرا)و!يخةْا:فىا!اا؟فصل

ا)وثش:4فىالأمواتءقالإدبهث

فىتاو!اأاكللسفىالفكر:االمسيحيةمزج:)ص!أثااالفمل

لبحيةدةبمدآصكييلبدةابىيةأ؟ةلاعاو

الإمعكا.فدرىتممان6

إ؟قنوىالثالوثءبدعأفلوطين

فسةالص

W
W
189

M
201

200

206

279

البى!ببدارالإلداعرفم

ئم،2250/991

"أ.3.!.*:97إل-ىل5-"174-6

!نتز%!قأبجلههمع!شتلىثلألم!ا!بنألر!لأقضييئ!

http://www.al-maktabeh.com


	عقيدة التثليث في المسيحية وموقف الإسلام منها
	مقدمة الكتاب
	الباب الأول عقيدة التثليث في المسيحية مفهومها وتطورها
	الفصل الأول عقيدة التثليث
	الفصل الثاني كيف تكونت عقيدة التثليث في المسيحية
	الفصل الثالث المسيح بين الأقوم الالهي والطبيعة الإنسانية
	الباب الثاني موقف الاسلام من عقيدة التثليث المسيحية
	الفصل الأول موقف القرآن من عقيدة التثليث وأصحابها
	الفصل الثاني موقف السنة النبوية من التثليث
	الفصل الثالث موقف العقل من الأقانيم
	الفصل الرابع موقف العقل من قضية التثليث
	الباب الثالث الينابع والروافد التي تكونت منها المسيحية
	الفصل الأول أثر اليهودية المستهلة على المسيحية
	الفصل الثاني أثر الوثنية والعقائد الخفية على الديانة المسيحية
	الفصل الثالث مزج المسيحية بالفكر الفلسفي اليوناني
	ثبت بأهم مراجع الكتاب
	فهرس الموضوعات
	مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان
	موقع الفيسبوك - Facebook
	موقع تويتر - Twitter
	الأسئلة المتكرره
	إتصل بنا

